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رمع اب  موثلک  ما  جاودزا 

باتک تاصخشم 

 - 1326 یلع ، ینالیمینیسح ، هسانشرس : 
. یسراف رمع . نم  موثلکما  جیورت  يدادرارق :  ناونع 

. ینالیمینیسح یلع  / رمع اب  موثلکما  جاودزا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1385 یمالسا ، قئاقح  مق : رشن :  تاصخشم 

152 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
.1 يداقتعا ؛ ياهشهوژپ  هلسلس  تسورف : 

964-2501-45-7 کباش : 
اپیف تشاددای : 

. همانتشذگرس 54؟ق -- . یلع س - ،) تنبموثلک  ما  عوضوم : 
5ح50341 1385 فلا /BP52/2 هرگنک  :  يدنب  هدر 

297/979 ییوید :  يدنب  هدر 
م29049-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

زاغآرس

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
زاغآرس

نیئآ و دش و  هضرع  نایناهج  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  ترضح  ءایبنالا ، متاخ  تثعب  اب  یهلا  نید  نیرت  لماک  نیرخآ و  . . . 
. تفریذپ نایاپ  ترضح  نآ  تّوبن  اب  یهلا  ناناسر  مایپ  تلاسر 

زا یعمج  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ياسرف  تقاط  تاـمحز  لاـس  هس  تسیب و  زا  سپ  دـش و  افوکـش  هّکم  رهـش  رد  مالـسا  نید 
. تفرگ ارف  ار  برعلا  ةریزج  یمامت  شیافواب ، نارای 

سپ مالـسا  ملاع  درمدار  نیتسخن  هب  ناّنم  يادخ  بناج  زا  ینلع ، تروص  هب  مخ و  ریدـغ  رد  هّجحلا ، يذ  مهدـجه  رد  یهلا  هار  نیا  همادا 
. دش هدرپس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ینعی  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا 

ِنید اهنت  ناونع  هب  سپس  لیمکت و  مالسا  نید  مامت و  یهلا  تمعن  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  ینیـشناج  تیالو و  نالعا  اب  زور ، نیا  رد 
. دنتشگ سویأم  مالسا  نید  يدوبان  زا  ناکرشم  نازرورفک و  هک  دش  نینچ  نیا  دیدرگ . مالعا  قح  ترضح  دنسپ  دروم 

تلحر زا  سپ  ار  يربهار  تیاده و  ریسم  هدش ـ  اّیهم  شیپ  زا  ییاه  هئطوت  اب  هلآو ـ ، هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  نایفارطا  یخرب  هک  دییاپن  يرید 
زا نانآ  دنداد . رارق  یمگردرس  ّریحت و  رد  ار  ناناملـسم  دنتـسب و  ار  ملع  هنیدم  هزاورد  دنتخاس ، فرحنم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ 

، یناطیـش ياه  سیبلت  سیلدـت و  تاهبـش و  ياقلا  ثیداحا ، لعج  يوبن ، ثیداحا  تباـتک  عنم  اـب  ناـشتموکح ، ياـهزور  نیزاـغآ  ناـمه 
. دنداد رارق  دیدرت  ّکش و  هایس  ياهربا  تشپ  دوب ـ  بات  ناهج  باتفآ  نوچمه  هک  ار ـ  مالسا  قیاقح 

رمع اب  موثلک  ما  www.Ghaemiyeh.comجاودزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع یلع  نانمؤم  ریما  طّسوت  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  رابْرَرُد  نانخـس  مالـسا و  قیاقح  اه ، هئطوت  همه  مغر  یلع  هک  تسا  یهیدب 
هب نامز ، زا  يا  ههرب  ره  رد  هدش و  يراج  خیرات  لوط  رد  افواب ، نارای  باحصا و  زا  یعمج  مالسلا و  مهیلع  راوگرزب  نآ  يایصوا  مالسلا ،

تقیقح هداد و  خساپ  ار  مالسا  نانمـشد  نیطایـش و  یهاو  ياهرادنپ  اه و  ههبـش  اه ، یلدود  قیاقح ، نایب  اب  نانآ  تسا . هدومن  هولج  یعون 
. دنا هتخاس  راکشآ  ناگمه  يارب  ار 

دماح ریم  هّللارون ، یضاق  یّلح ، همّالع  ریصن ، هجاوخ  یسوط ، خیش  یضترم ، دّیـس  دیفم ، خیـش  نوچمه  ینارواب  هدیپس  مان  اتـسار ، نیا  رد 
نییبت یمالسا و  قیاقح  زا  عافد  ریسم  رد  نانیا  هک  ارچ  دشخرد ; یم  زورفرپ  یناگراتس  نوچمه  ینیما و . . .  نیدلا ، فرش  دّیـس  نیـسح ،

 . . . دنا هتخادرپ  تاهبش  ییوگ  خساپ  یسررب و  هب  ملق ، نابز و  اب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  تاّیعقاو 
هناملاع عافد  مالسا و  نیبم  نید  كانبات  قیاقح  نییبت  هب  اسَر  ینایب  اویش و  یملق  اب  هک  ینادنمشیدنا  نادنمشناد و  زا  یکی  ام ، نارود  رد  و 

، ینالیم ینیسح  یلع  دّیس  هّللا  تیآ  ترـضح  ماقمالاو  رگـشهوژپ  تسا ، هتخادرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  تماما و  میرح  زا 
. دشاب یم 

، قیقحت اب  هداد و  رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  هوتـسن  قّقحم  نآ  گنـس  نارگ  رابُرپ و  راثآ  ءایحا  هک  دراد  راختفا  یمالـسا ، قیاـقح  زکرم 
. دهد رارق  یمالسا  قیاقح  ناگنشت  ناگتخیهرف و  ناهوژپ ، شناد  رایتخا  رد  ار  اه  نآ  هل ، ٌمّظعم  راثآ  همجرت  رشن و 

. دزاس یم  انشآ  یمالسا  قیاقح  اب  ار  نانابز " یسراف   " کنیا هک  تسا  هل  ٌمّظعم  راثآ  زا  یکی  همجرت  دیراد ، ور  شیپ  رد  هک  یباتک 
رارق فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامز  ماما  رـصع ، ّیلو  ترـضح  مظعألا ، هّللا  ۀّیقب  دنـسپ  يدونـشخ و  دروم  شالت  نیا  هک  تسا  دیما 

یمالسا قیاقح  زکرم  دریگ .

دمآرد

دمآرد
يدادیور تسا . رمع  اب  مالـسلا ـ  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رتخد  موثلک ـ  ّما  جاودزا  تایاور  نوماریپ  یـشهوژپ  باتک ، نیا  شراگن  زا  فده 

اهیلع ارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  اب  هطبار  رد  مالـسا  ردص  راوگان  ثداوح  خلت و  عیاقو  راکنا  يارب  یهورگ  هراومه  هک 
: دنیوگ یم  دننک و  یم  لالدتسا  نادب  مالسلا 

مالـسلا اـهیلع  هقیّدـص  ترـضح  تداهـش  هب  رجنم  دروآ و  موـجه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هناـخ  هب  رمع  هک  تسا  روهـشم  هـچنآ  رگا 
نیب دنرادن و  یلصا  ثداوح ، نآ  ور ، نیا  زا  هدش ; عقاو  جاودزا  نیا  یلو  تفرگ ، یمن  تروص  یجاودزا  نینچ  تشاد ، تّحـص  دیدرگ ;

 . . . تسا هدوب  رارقرب  هنسح  هطبار  رمع  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 
یب چوپ و  ای  تسا و  مامت  روکذـم  لالدتـسا  ایآ  هک  ددرگ  مولعم  ات  تسا  رمع  اـب  موثلک  ّما  جاودزا  تاـیاور  هراـبرد  یقیقحت  راتـشون  نیا 

؟ دشاب یم  لصاح 
: هک دراد  حرط  لاجم  یتقو  یلالدتسا  نینچ  هک  تسا  یهیدب 

وچمه ًالـصا  رگا  سپ  دـشاب . هتـشاد  موثلک  ّما  مان  هب  يرتخد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  ینعی  دـشاب . مامت  عوضوم  لصا  1 ـ 
دهاوخ مامتان  روکذم  لالدتسا  دنتسه ـ  لئاق  املع  زا  یخرب  هک  ناس  نآ  دشابن ـ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  ای  هتـشادن ، دوجو  يرتخد 

. دوب
هب طونم  ود ، نآ  نیب  جاودزا  عوقو  رگا  سپ  دـشاب . زیاـج  دـقع ، هبطخ  يارجا  فرـص  هب  رمع ، موثلک و  ّما  نیب  جاودزا  عوـقو  قـالطا  2 ـ 

دوجو ییوشانز  لمع  عوقو  رب  يربتعم  لیلد  هک  دـید  دـیهاوخ  دـش و  دـهاوخ  مامتان  هراـبود  لالدتـسا  نیا  دـشاب ، ییوشاـنز  لـمع  قّقحت 
. درادن
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. دـشاب هدـش  عقاو  تبغر  لیم و  لامک  اب  جاودزا  نیا  هک  دوب  دـهاوخ  هّجوم  یتقو  عوضوم ، ّتیمامت  ضرف  اـب  جاودزا  نیا  هب  لالدتـسا  3 ـ 
زگره تسا ، هتفرگ  تروص  راشف  دیدهت و  باعرا ، اب  جاودزا  نیا  هک  دـش  تباث  تسا ـ  هدـمآ  نیقیرف  تایاور  رد  هک  ناس  نآ  رگا ـ  سپ 

. دش دهاوخ  بوسحم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتیمولظم  دراوم  زا  يرگید  دروم  هعقاو ، نیا  هکلب  دوب . دهاوخن  مامت  نآ  هب  لالدتسا 

نانآ تایاور  ربخ و  نایوار  مکی : شخب 

« يربکلا تاقبطلا   » رد دعس  نبا  تایاور  . 1

مکی شخب 
نانآ تایاور  ربخ و  نایوار 

ّما شرتخد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما   » هک هدـیدرگ  اعّدا  نآ  ساسا  رب  هک  تسا  یتیاور  ّتنـس ، لها  نیب  رد  روهـشم  تاـیاور  زا  یکی 
ار نآ  لصا  ام  دنا و  هدرک  لقن  ناشیاه  باتک  رد  ار  تیاور  نیا  نانآ  تسا .» هدروآرد  باّطخ  نب  رمع  جاودزا  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  موثلک 

: مییامن یم  لقن  ناشیاه  باتک  نیرتروهشم  زا 
« يربکلا تاقبطلا   » رد دعس  نبا  تایاور  . 1

باتک هدنسیون  هتـشذگرد 230 ـ  يرْهُز ـ  عینَم  نب  دعـس  نب  دّـمحم  میناد ـ  یم  ام  هک  ییاج  اـت  تیاور ـ  نیا  لـقان  يوار و  نیرت  یمیدـق 
: دنرارق نیدب  هک  دیامن  یم  لقن  عوضوم  نیا  رد  ار  تیاور  دنچ  باتک ، نیا  رد  وا  تسا . يربکلا » تاقبطلا  »

ادـخ لوسر  رتخد  همطاف ، شردام  یَُـصق ; نب  فانمدـبع  نب  مشاـه  نب  ِبلَّطملادـبع  نب  بلاـط  یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک ، ّما  مکی : تیاور 
. دوب یَُصق  نب  يّزُعلادبع  نب  دسا  نب  ِدْلیَوُخ  رتخد  هجیدخ ، وا  ردام  هک  دوب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 

هّیقر مان  هب  رتخد  کی  دـیز و  مان  هب  رـسپ  کی  جاودزا  نیا  هرمث  تفرگ . يرـسمه  هب  ار  وا  باّطخ  نب  رمع  هک  دوب  یغلاـبان  رتخد  زونه  وا 
. دش هتشک  وا  هک  نیا  ات  دوب  رمع  رسمه  موثلک  ّما  تسا .

. تشذگرد زین  نوع  یلو  (; 1 )!!() دیزگرب دوخ  يرسمه  هب  ار  وا  ِبلَّطملادبع  نب  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  نوع  رمع ، زا  سپ 
. تشذگرد زین  وا  دش .)!!( وا  رسمه  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  دّمحم  نوع ، ردارب  سپس 

دوخ يرـسمه  هب  ار  وا  بلاط ، یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  موثلک ، ّما  ِرهاوخ  تافو  زا  سپ  بلاط ، یبا  نب  رفعج  نب  هّللادبع  شردارب  هاگ  نآ 
میب یمّوس  نیا  يارب  نم  دـندُرم و  نم  دزن  وا  رـسپ  ود  هک  مراد  مرـش  ْسیَمُع  تنب  ءامـسا  زا  نم  تفگ : یم  هراب  نیا  رد  موثلک  ّما  دروآرد .

)!!(. مراد
)!!(. درواین ایند  هب  يدنزرف  اه  نآ  زا  کی  چیه  زا  تشذگرد و  رفعج  نب  هّللادبع  هناخ  رد  موثلک  ّما  لاح ، نیا  اب 

رمع دومرف : شترـضح  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  ردـپ  زا  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) دّـمحم نب  رفعج  زا  ضایع  نب  سنا  مّود : تیاور 
. درک يراگتساوخ  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  زا  باّطخ ، نب 
. ما هتشاد  هگن  رفعج  نارسپ  يارب  ار  منارتخد  نم  تشاد : راهظا  یلع 

اب تبحص  نسُح  ینیـشنمه و  هک  مرادن  غارـس  ار  يدرم  نیمز  يور  رد  دنگوس ! ادخ  هب  روآرد ، نم  جاودزا  هب  ار  وا  یلع ! يا  تفگ : رمع 
)!!(. دنک تیاعر  نم  دننامه  ار  وا 

)!!(. مهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  دومرف : خساپ  رد  یلع 
نب نامحرلادـبع  هحلط ، ریبز ، نامثع ، یلع ، دوب و  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  ربق و  نیب  هک  نیرجاهم ـ  هاگیاج  هب  رمع  هاگ  نآ 

هرابرد درک و  یم  هاگآ  ار  ناشیا  دمآ و  یم  اه  نآ  دزن  هب  دیسر ، یم  رمع  هب  رانک  هشوگ و  زا  يربخ  هاگ  ره  دنتسشن و  یم  اج  نآ  فوع 
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. دییوگب تینهت  نم  هب  تفگ : تفر و  درک ـ  یم  تروشم  ناشیا  اب  نآ 
؟ مییوگب تینهت  وت  هب  یسک  هچ  يارب  نانمؤم ! ریما  يا  دندیسرپ : هتفگ و  تینهت  وا  هب  اه  نآ 

. بلاط یبا  نب  یلع  رتخد  يارب  تفگ :
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  تفگ : تخاس و  هاگآ  هّیضق  زا  ار  اه  نآ  سپس 

«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »
«. نم يدنواشیوخ  بسن و  زج  دش ، دهاوخ  هتسسگ  زیخاتسر  زور  رد  یببس ـ  ای  دشاب  یبسن  يدنواشیوخ ـ  دنویپ  ره  »

. دشاب رارقرب  مه  يدنواشیوخ ـ  نیا ـ  هک  مراد  تسود  مدوب و  نیشنمه  ربمایپ  اب  نم 
: هک دنک  یم  لقن  یناسارخ  ءاطع  زا  دعس  نب  ماشُه  زا  حاّرَج  نب  عیکو  مّوس : تیاور 

)!!(. داد رارق  هّیرهم  مهرد [  [ رازه لهچ  یلع ، رتخد  موثلک  ّما  يارب  رمع 
: دومرف یلع  درک ، يراگتساوخ  یلع  رتخد  زا  باّطخ ، نب  رمع  هک  یماگنه  دنا : هتفگ  نارگید  يدقاو و  رمع  نب  دّمحم  مراهچ : تیاور 

. تسا هّچبرتخد  وا  نانمؤم ! ریما  يا 
! تسیچ وت  فده  هک  مناد  یم  نم  یلو  تسین ; نیا  وت  فده  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : رمع 

هب درک و  ات  ار  نآ  تساوخ و  يا  هچراپ  شترضح  هاگ  نآ  دنتسارآ )!!( دندرک و  هدامآ  ار  وا  سپ  تساوخ . ار  موثلک  ّما  یلع ، نآ  زا  سپ 
وگب : ورب و  نینمؤملاریما  دزن  هب  هچراپ  نیا  اب  دومرف : موثلک  ّما 

)!!(. نادرگ زاب  ار  نآ  هنرگو  ریگب  ار  نآ  يدیدنسپ ، ار  هچراپ  رگا  تفگ : دناسر و  مالس  داتسرف و  ارم  مردپ 
. مدیدنسپ نم  دهد ، تکرب  تردپ  هب  وت و  هب  ادخ  تفگ : رمع  دمآ ، رمع  دزن  موثلک  ّما  یتقو 

)!!(. دومنن هاگن  يرگید  زیچ  هب  نم ، زج  درکن و  زاب  ار  هچراپ  وا  تفگ : تشگزاب و  شردپ  دزن  هب  موثلک  ّما 
. دروآ ایند  هب  شیارب  دیز  مان  هب  يرسپ  وا  دروآرد و  رمع  جاودزا  هب  ار  موثلک  ّما  یلع ، نآ ، زا  سپ 

: هک تسا  هدرک  تیاور  یبْعَش  رماع  زا  دلاخ  یبا  نب  لیعامسا  زا  حاّرَج  نب  عیکو  مجنپ : تیاور 
هداتسیا شدوخ  هک  یتمـس  رد  ار  دیز  درازگ و  زامن  ود  نآ  رب  ریبکت  راهچ  اب  رمع  نبا  دندُرم . ود  ره  یلع ، رتخد  موثلک  ّما  رمع و  نب  دیز 

. دناوخ زامن  داد و  رارق  هلبق  تمس  رد  ار  موثلک  ّما  دوب و 
: هک دنک  یم  لقن  رماع  زا  نیصح  یبا  زا  لیئارسا  دیوگ : یسوم  نب  هّللادیبع  مشش : تیاور 

. تفگ ریبکت  راهچ  ود  نآ  رب  داد و  رارق  دوخ  تمس  رد  ار  دیز  دناوخ و  زامن  دیز  شرسپ  یلع و  رتخد  موثلک  ّما  رب  رمع  نبا 
، یلع نارسپ  نیـسح  نسح و  زامن ، ماگنه  هب  تسا : هدوزفا  هدرک و  لقن  یبعـش  زا  بیبح  نب  دیز  زا  حاّرَج  نب  عیکو  ار  تیاور  نیمه  ریظن 

. دندوب رمع  نبا  رس  تشپ  رفعج  نب  هّللادبع  ساّبع و  نب  هّللادبع  هّیفنح ، نب  دّمحم 
: هک دنا  هدرک  لقن  یبْعَش  رماع  زا  رباج ، زا  لیئارسا  یسوم و  نب  هّللادیبع  متفه : تیاور 

حالص وا  رگا  دندوب . شرـس  تشپ  نیـسح  نسح و  تفگ و  ریبکت  راهچ  باّطخ  نب  رمع  نب  دیز  هزانج  رب  زامن  ماگنه  هب  رمع  نب  هّللادبع 
. تفگ یم  يرتشیب  ریبکت  دیوگ ، ریبکت  رتشیب  تسا  رتهب  هک  تسناد  یم 

: هک دنک  یم  لقن  ّیَهب  نب  هّللادبع  زا  يّدُس  زا  لیئارسا  زا  یسوم  نب  هّللادیبع  متشه : تیاور 
نسح داد و  رارق  دتـسیا ، یم  ماما  هک  یتمـس  رد  ار  دیز  درازگ و  زامن  باّطخ  نب  رمع  نب  دیز  موثلک و  ّما  رب  رمع  نبا  هک  مدوب  دهاش  نم 

. دندوب دهاش  نیسح  و 
: تفگ یم  مشاه ـ  ینب  ( 2) یلوم راّمع ـ  یبا  نب  راّمع  هک  دنک  یم  لقن  همَلَس  نب  داّمَح  زا  حاّرَج  نب  عیکو  مهن : تیاور 

دّمحم باحصا  زا  رفن  داتشه  درازگ و  زامن  ود  نآ  رب  دوب ـ  هنیدم  ریما  نامز  نآ  رد  هک  صاع ـ  نب  دیعس  هک  مدوب  رضاح  زور  نآ  رد  نم 
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. دندوب شرس  تشپ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص 
: هک دنک  یم  لقن  عفان  زا  جیرُج  نبا  زا  نوع  نب  رفعج  مهد : تیاور 

ماما صاع  نب  دیعس  زور  نآ  رد  دش . هدروآ  زامن  يارب  دیز  شرسپ  و  باّطخ ـ  نب  رمع  رـسمه  بلاط ـ  یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  هزانج 
. دوب

: هک دنک  یم  لقن  رماع  زا  دلاخ  یبا  نب  لیعامسا  زا  ریُمن  نب  هّللادبع  مهدزای : تیاور 
تمـس رد  دـیز  هزانج  دوب و  توبات  کی  رد  ود  نآ  هزاـنج  درازگ . زاـمن  یلع ، رتخد  موثلک  ّما  هزاـنج  دـیز و  شردارب  هزاـنج  رب  رمع  نبا 

(. 3) تشاد رارق  ماما  هب  کیدزن 
. میا هداهن  ار  تمالع )!!(  دنشاب ، یم  رظن  ّتقد  لّمأت و  لحم  هک  ّتنس  لها  عبانم  رد  جردنم  تارابع  همجرت  لباقم  رد  ( 1)

. دنیوگ یم  یلوم »  » ار هدش  دازآ  هدنب  ( 2)
.340 338 ـ   / 8 يربکلا : تاقبطلا  ( 3)

« هرهاطلا ۀیّرذلا   » باتک رد  یبالوُد  تایاور  . 2

« هرهاطلا ۀیّرذلا   » باتک رد  یبالوُد  تایاور  . 2
« هرهاطلا ۀیّرذلا   » باتک رد  يو  تسا . هتشذگرد 310  یبالود ، رـُشب  وبا  دنا ، هدرک  لقن  یتایاور  هنیمز ، نیا  رد  هک  يرگید  نادنمـشناد  زا 

هدرک لقن  لیذ  رارق  هب  دـنچ  یتاـیاور  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تخد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  رتخد  موثلک  ّما  هب  طوبرم  شخب  رد 
: تسا

هک دوب  هدینش  قاحـسا  نبا  زا  وا  هک  مدینـش  ریُِکب  نب  سنوی  زا  تفگ : یم  هک  مدینـش  راّبجلادبع  نب  دمحا  زا  دیوگ : یبالوُد  مکی : تیاور 
نارود رد  نسُحم  هک  نسُحم ـ  نیسح و  نسح ، ياه  مان  هب  رـسپ  هس  بلاط ، یبا  نب  یلع  زا  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف 

. دروآ ایند  هب  بنیز  موثلک و  ّما  ياه  مان  هب  رتخد  ود  و  تفر ـ  ایند  زا  یکدوک 
شرتخد بلاط ، یبا  نب  یلع  زا  باّطخ  نب  رمع  درک : تیاور  هنوگ  نیا  نم  يارب  هداتَق  نب  رمع  نب  مصاع  دیوگ : قاحسا  نبا  مّود : تیاور 

. درک يراگتساوخ  ار  موثلک  ّما 
. تسا کچوک  وا  تفگ : هدرک و  وا  هب  ور  یلع 

، ییوگ یم  وت  هک  تسا  روط  نآ  رگا  يراد ، زاب  راـک  نیا  زا  ارم  یهاوخ  یم  وت  هکلب  ( 1  . . .) تسین نیا  دنگوس ! ادـخ  هب  هن ، تفگ : رمع 
. تسرفب نم  دزن  هب  ار  وا 

هچراپ نیا  دیوگ : یم  مردـپ  وگب : ربب و  نینمؤملاریما  دزن  هب  ار  نیا  تفگ : هداد و  وا  هب  يا  هچراپ  تساوخ و  ار  موثلک  ّما  تشگزاب و  یلع 
؟ تسا روط  هچ  امش  رظن  هب 

دیـشک و رمع  تسد  زا  ار  شتـسد  موثلک  ّما  یلو  تفرگ ،)!!( ار  وا  يوزاـب  رمع  دـناسر . رمع  هب  ار  شردـپ  ماـیپ  درب و  ار  هچراـپ  موثلک  ّما 
. نک میاهر  تفگ :

! دنگوس ادخ  هب  تسابیز .)!!( و  ( 2  . . .) بوخ بجع  وگب : وا  هب  ورب  )!!( فیرظ ; مادـنا و  شوخ  هچ  تفگ : درک و  اـهر  ار  وا  تسد  رمع 
. تسین یتفگ ، وت  هک  روط  نآ 

. دروآرد رمع  جاودزا  هب  ار  وا  یلع  نآ  زا  سپ 
شناشیوخ زا  یـضعب  زا  رمع  نب  هّللادبع  نب  دّمحم  نب  دقاو  زا  حلاص  نب  دـلاخ  زا  ریُِکب ، نب  سنوی  زا  راّبجلادـبع  نب  دـمحا  مّوس : تیاور 

: هک دنک  یم  لقن 
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يراگتساوخ دوب ـ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  شردام  هک  ار ـ  موثلک  ّما  شرتخد  بلاط ، یبا  نب  یلع  زا  باّطخ  نب  رمع 
. درک

دـمآ و مالـسلا  اهیلع  همطاف  نارـسپ  دزن  شترـضح  هاگ  نآ  مریگب . هزاجا  اه  نآ  زا  ات  دـشاب  دراد ، زین  يرگید  يایلوا  وا  دومرف : وا  هب  یلع 
. درک وگزاب  اه  نآ  يارب  ار  هّیضق 

. روآرد شجاودزا  هب  ار  وا  دنتفگ : اه  نآ 
یم مالـس  وت  هب  مردـپ  وگب : وا  هب  ورب و  نینمؤملاریما  دزن  هب  تفگ : دز و  ادـص  دوب ـ  يا  هّچبرتـخد  ماـگنه  نآ  رد  هک  ار ـ  موثلک  ّما  یلع ،

. میدروآرب يدوب ، هتساوخ  هک  ار  تتجاح  ام  دیوگ : یم  دناسر و 
زا ار  موثلک  ّما  نم  تفگ : و  دینابـسچ )!!( دوخ  هب  تفرگ و  ار  وا  رمع   ] دناسر ار  شردـپ  مایپ  تفر و  رمع  دزن  هب  موثلک  ّما  هک  نآ  زا   [ سپ

. دروآرد نم  جاودزا  هب  ار  وا  شردپ  مدرک و  يراگتساوخ  شردپ 
!؟ تسا یکچوک  هّچبرتخد  هک  وا  تسیچ ؟ تروظنم  نینمؤملاریما ! يا  دنتفگ : رمع  هب 

: تفگ یم  هک  ما  هدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : رمع 
«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »

«. نم اب  يدنواشیوخ  دنویپ و  زج  تسا ، ینتسسگ  زیخاتسر  زور  رد  يدنواشیوخ  دنویپ و  ره  »
. دشاب يداماد  يدنواشیوخ و  دنویپ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نم و  نیب  متساوخ  یم  نم 

شردپ زا  ملـسا  نب  دیز  زا  يدرِوارَد  زیزعلادبع  زا  سنا ـ  نب  کلام  بتاک  بیبح ـ  دیوگ : عینم  نب  دلاخ  نب  نامحرلادبع  مراهچ : تیاور 
: هک دنک  یم  لقن  دوب ـ  باّطخ  نب  رمع  یلاوم  زا  هک   ـ

. درک تروشم  نسح  لیقع و  ساّبع ، اب  یلع  درک . يراگتساوخ  ار  موثلک  ّما  بلاط ، یبا  نب  یلع  زا  رمع 
رگا دنگوس ! ادخ  هب  دـیازفا . یم  تراک  رد  وت  تریـصب  مدـع  رد  طقف  اه  هام  اهزور و  ندـش  يرپس  تفگ : یلع  هب  دـش و  ینابـصع  لیقع 

. دش دهاوخ  نانچ  نینچ و  ًاعطق  ینک ، نینچ 
(. 3) تسا هتشاداو  ینیب ، یم  هچ  نآ  هب  ار  وا  رمع  هنایزات  یلو  تسین ، هناهاوخریخ  وا  نانخس  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : ساّبع  هب  یلع 

نب رمع  هکلب  تسین ، ترظن  وت و  هب  لیامت  تبغر و  رطاخ  هب  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  لیقع ! يا  دومرف : درک و  لیقع  هب  ور  شترضح  هاگ  نآ 
: دومرف شترضح  هک  تسا  هدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  داد  ربخ  نم  هب  باّطخ 

«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »
«. نم یببس  یبسن و  دنویپ  رگم  تسا ، ینتسسگ  زیخاتسر  زور  رد  یببس ـ  یبسن و  دنویپ ـ  ره  »

لالب نب  نامیلـس  نب  دّمحم  نب  میهاربا  نب  قاحـسا  نینچمه  شادِخ ; نب  دلاخ  زا  يزَوْرَم  ءادردلا  وبا  زا  عینم  نب  زیزعلادـبع  مجنپ : تیاور 
: هک تسا  هدرک  لقن  نامثع  نب  دّمحم  ریهامج  وبا  زا  يراصنا  يادردلا  یبا  نب 

لهچ اب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک ، ّما  باّـطخ ، نب  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  شّدـج  زا  شردـپ ، زا  ملـسا  نب  دـیز  نب  هّللادـبع 
. دروآرد دوخ  جاودزا  هب  هّیرهم ، مهرد )!!( رازه 

: هک تسا  هدرک  تیاور  يرْهُز  زا  شدج  زا  عینم  یبا  نب  جاّجَح  زا  دّمحم  نب  هّللادبع  هماُسا  وبا  مشش : تیاور 
. دش ّدلوتم  دیز  مان  هب  يرسپ  وا  زا  دروآرد و  دوخ  جاودزا  هب  ار  همطاف  شرسمه  زا  یلع  رتخد  موثلک  ّما  باّطخ ، نب  رمع 

: هک تسا  هدرک  تیاور  قاحسا  نبا  زا  ریُِکب ، نب  سنوی  زا  راّبجلادبع  نب  دمحا  متفه : تیاور 
رمع دروآ و  ایند  هب  ار  يرتخد  دـیز و  مان  هب  يرـسپ  وا  دروآرد و  دوخ  جاودزا  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  باّـطخ ، نب  رمع 

. دُرم وا  نامز  رد 
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: هک تسا  هدرک  تیاور  يرْهُز  زا  شردپ  زا  عینم ، یبا  نب  جاّجَح  زا  یبلح  دّمحم  نب  هّللادبع  هماُسا  وبا  متشه : تیاور 
ایند زا  ات  درواین ، ایند  هب  نوع  زا  يدـنزرف  وا  و  تفرگ )!!( يرـسمه  هب  ار  موثلک  ّما  بلاط ، یبا  نب  رفعج  نب  نوع  باّطخ ، نب  رمع  زا  دـعب 

. تفر
: هک تسا  هدرک  تیاور  قاحسا  نبا  زا  ریُِکب  نب  سنوی  زا  راّبجلادبع  نب  دمحا  مهن : تیاور 

وا تایح  نارود  رد  زین  نوع  و  دمآرد )!!( رفعج  نب  نوع  جاودزا  هب  موثلک  ّما  تفر ، ایند  زا  یلع ، رتخد  موثلک  ّما  رسمه  رمع ، هک  یماگنه 
. درواین ایند  هب  نوع  زا  يدنزرف  تشذگرد و 

: هک تسا  هدرک  لقن  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  زا  راسَی  نب  قاحسا  مردپ  دیوگ : قاحسا  نبا  مهد : تیاور 
وت دـنتفگ : دـندمآ و  وا  دزن  هب  نیـسح  نسح و  شناردارب  دـش ، هویب  باّـطخ  نب  رمع  زا  بلاـط ، یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  هک  هاـگ  نآ 

یلع هب  ار  ترایتخا  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  يا . هدـش  هتخانـش  اه  نآ  رورـس  وناب و  ِيرتخد  ناملـسم و  ناـنز  يرورـس  هب  هک  یتسه  یـسک 
یهاوخ ًامتح  یبای ، تسد  ناوارف  تورث  لاـم و  هب  هک  یهاوخب  رگا  و  دروآ )!!( یمرد  شناـمیتی  زا  یکی  جاودزا  هب  ار  وت  ًاـعطق  يراپـسب ،

. دیسر
ادخ يانث  دمح و  تسشن و  دیسر . دوب ، هدرک  هیکت  شیاصع  رب  هک  یلاح  رد  یلع  هک  دندوب ، هتساخنرب  ناشیاج  زا  زونه  دنگوس ! ادخ  هب 

تلزنم زا  همطاف ! نادنزرف  يا  تفگ : درک و  نایب  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  رد  نانآ  نأش  تلزنم و  سپـس  دروآ ، ياج  هب  ار 
رب وا ، اب  يدنواشیوخ  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  ناتتیعقوم  رطاخ  هب  ار  امـش  نم  هک  دیناد  یم  دیهاگآ و  ناتدوخ  نأش  و 

. ما هداد  يرترب  منادنزرف  ریاس 
. دهد ریخ  شاداپ  وت  هب  ام  بناج  زا  دنوادخ  و  دنک ، تتمحر  ادخ  یتفگ ، تسار  دنتفگ : اه  نآ 

نم راـیتخا  رد  ار  نآ  مراد  تسود  نم  یلو  هداد ، رارق  تدوخ  راـیتخا  رد  ار  وـت  رما  دـنوادخ  مرتـخد ! تفگ : درک و  شرتـخد  هب  ور  یلع 
. يراذگب

نآ مراد  تسود  مراد ،)!!( تبغر  دـنراد ، لـیامت  ناـنز  هک  هچ  نآ  هب  متـسه و  ینز  مه  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  ناجردـپ ! تفگ : موثلک  ّما 
. مریگب میمصت  دروم  نیا  رد  مدوخ  مهاوخ  یم  مربب ،)!!( هرهب  دنوش ، یم  دنم  هرهب  ایند  زا  نانز  هک  هنوگ 

)!!(. تسا رفن  ود  نیا  رظن  نیا  هکلب  تسین ، وت  رظن  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  مرتخد ! تفگ : یلع 
)!!(. تفگ مهاوخن  نخس  ود ، نیا  زا  کی  چیه  اب  رگید  ای  یهد ، یم  ماجنا  ار  راک  نیا  ای  تفگ : تساخرب و  دوخ  ياج  زا  سپس 

. میرادن ار  وت  زا  يرود  ناوت  ام  دنگوس ! ادخ  هب  نیشنب ، ناجردپ ! دنتفگ : دنتفرگ و  ار  شترضح  سابل  نیسح ، نسح و 
. نک راذگاو  وا  هب  ار  تجاودزا  رما  دنتفگ : موثلک  ّما  هب  سپس 

. مدرک نینچ  تفگ : موثلک  ّما 
. مروآ یمرد  تسا ـ  یناوجون  هک  رفعج ـ  نب  نوع  جاودزا  هب  ار  وت  نم  تفگ : یلع 

دزن هب  ار  موثلک  ّما  داد و  ماغیپ  شردارب  رـسپ  يارب  سپـس  دروآ ، وا  يارب  مهرد  رازه  راهچ  تشگزاـب و  موثلک  ّما  دزن  هب  یلع  نآ ، زا  سپ 
. داتسرف وا 

. مرادن غارس  نوع  هب  وا  قشع  ناس  هب  یقشع  نونک ، ات  شنیرفآ  زاغآ  زا  دنگوس ! ادخ  هب  دیوگ : نسح  نب  نسح 
تیاور راّمع  یبا  نب  راّمع  زا  همَلَس  نب  داّمَح  زا  نوراه  نب  دیزی  زا  یناجزوج  قاحسا  نب  بوقعی  نب  میهاربا  قاحسا ، وبا  مهدزای : تیاور 

: هک تسا  هدرک 
نیسح نسح و  درازگ و  زامن  اه  نآ  رب  صاع  نب  دیعـس  میدرک و  نفک  ار  ود  نآ  ام  دندُرم . ود  ره  رمع ، رـسپ  دیز  یلع و  رتخد  موثلک  ّما 

. دندوب وا  رس  تشپ  هریره  وبا  و 
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: هک تسا  هدرک  تیاور  دلاخ  یبا  نب  لیعامسا  زا  نوراه ، نب  دیزی  زا  بوقعی  نب  میهاربا  مهدزاود : تیاور 
. دمآ نایم  هب  نخس  نانز  نادرم و  ياه  هزانج  رب  زامن  مسارم  يرازگرب  یگنوگچ  دروم  رد  رماع  دزن  رد 

(. 4) دناوخ یم  زامن  بلاط ، یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  وا  ردام  دیز و  شردارب  رب  رمع  نب  هّللادبع  مدمآ ، یتقو  تفگ : رماع 
نیا ترابع  لصا  یلو  دوش ؟!» یمن  هدـناوخ  هک  تسا  يا  هملک  اج  نیا  : » تسا هدـمآ  نینچ  اج  نیا  رد  باتک ، هدـش  پاچ  هخـسن  رد  ( 1)

«. تسین نیا  وت  فده  دنگوس ! ادخ  هب  هن ، : » تسا
نیدـلا بحم  تیاور  رد  یلو  دوش ؟!» یمن  هدـناوخ  هک  تسا  يا  هملک  اـج  نیا  رد  : » تسا هدـمآ  هدـش ، پاـچ  هخـسن  رد  اـج  نیا  رد  ( 2)

. درادن دوجو  يا  هملک  چیه  يربط 
هب لیقع  دندوب و  فلاخم  جاودزا  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دیآ  یمرب  نینچ  قوف ، تارابع  ربتعم و  تایاور  نایم  عمج  زا  ( 3)

. دشاب یم  لیلد  نیمه  هب  زین  وا  ّتینابصع  تسا و  هدیدرگ  جاودزا  نیا  قّقحت  راتساوخ  رمع ، دیدهت  لیلد 
. دنا هدومرفن  دادملق  هناهاوخریخ »  » ار جاودزا  نیا  اب  يو  تقفاوم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  ور ، نیا  زا 

هب مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يریگ  عضوم  هک  مییامن  یم  هدهاشم  روکذـم ، لقن  همادا  رد  هک  تسا  یتفگـش  هیام  بّجعت و  ياج  هّتبلا 
)!!(. هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  باستنا  هب  رمع  لیامت  لیلد  هب  هکلب  رمع ; دیدهت  لیلد  هب  هن  مه  نآ  تسا ; هتفای  رییغت  هراب  کی 

.165 157 ـ  هرهاطلا : ۀیّرذلا  ( 4)

« كردتسملا  » رد يروباشین  مکاح  تیاور  . 3

« كردتسملا  » رد يروباشین  مکاح  تیاور  . 3
: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیدب  ار  تیاور  کی  طقف  هنیمز  نیا  رد  لاس 405 ، ياّفوتم  يروباشین ، هّللادبع  وبا  مکاح ،

رفعج زا  دلاخ ، نب  بیَهُو  زا  ( 1) دسا نب  یّلَعُم  زا  همیَزُخ ، نب  يّرَس  زا  دنتسه ـ  لداع  ود  ره  هک  تمـصع ـ  نب  میهاربا  بوقعی و  نب  نسح 
ّما باّطخ ، نب  رمع  دومرف : شترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیـسح  نب  یلع  زا  وا  شردپ ، زا  مالـسلا ] هیلع  قداص  ماما  ینعی   ] دّمحم نب 

. روآرد نم  جاودزا  هب  ار  وا  تفگ : درک و  يراگتساوخ  یلع  زا  ار  موثلک 
. ما هتشاد  هگن  رفعج  نب  هّللادبع  مردارب ، رسپ  يارب  ار  وا  دومرف : یلع 

)!!(. منک یم  تیاعر  نم  هک  ناس  نآ  دنک ، یمن  تیاعر  ار  وا  نأش  سک  چیه  دنگوس ! ادخ  هب  روآرد ! نم  جاودزا  هب  ار  وا  تفگ : رمع 
. دروآرد رمع  جاودزا  هب  ار  وا  یلع 

؟ دییوگ یمن  تینهت  نم  هب  ایآ  تفگ : دمآ و  نیرجاهم  دزن  هب  رمع 
!؟ نانمؤم ریما  يا  یسک  هچ  يارب  دنتفگ : اه  نآ 

هک مدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نم  هلآو . هیلع  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تنب  همطاف  رتخد  یلع و  رتخد  موثلک  ّما  يارب  تفگ : وا 
: تفگ یم 

«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »
«. نم يدنواشیوخ  دنویپ و  رگم  تسا ، ینتسسگ  زیخاتسر  زور  رد  يدنواشیوخ  دنویپ و  ره  »

. دشاب رارقرب  يدنواشیوخ  دنویپ و  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نم و  نیب  هک  متشاد  تسود  نم  و 
: دیوگ یم  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  مکاح 

یّلَعُم : » تسا هدمآ  كردتسملا  نتم  رد  ( 1 (. ) 2) دنا هدرکن  تیاور  ار  نآ  ملسُم  يراُخب و  یلو  تسا ، حیحص  يدنـس  رظن  زا  ثیدح ، نیا 
. تسا طلغ  نآ  و  دشار » نب 
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(. هرامش 4684 مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  بقانم   ) هباحصلا ۀفرعم  ، 153  / 3 كردتسملا : ( 2)

« يربکلا ننسلا   » رد یقهیب  تایاور  . 4

« يربکلا ننسلا   » رد یقهیب  تایاور  . 4
: تسا هدرک  لقن  لیذ  رارق  هب  تیاور  دنچ  ارجام ، نیا  دروم  رد  لاس 458  ياّفوتم  یقهیب ، رکب  وبا 

تـسا هدرک  تیاور  تمـصع  نب  میهاربا  بوقعی و  نب  نسح  زا  كردتـسملا ـ »  » بحاص مکاح ، ینعی  ظـفاح ـ  هّللادـبع ، وبا  مکی : تیاور 
: هک

: هک تسا  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  بیَهُو  زا  دسا ، نب  یّلَعُم  زا  همیَزُخ  نب  يّرَس 
زا بوقعی ، نب  دّمحم  ساّبعلا ، وبا  زا  نینچمه  تسا ; هدرک  لقن  نیـسح  نب  یلع  زا  شردپ  زا  مالـسلا ] هیلع  قداص  ماما   ] دّـمحم نب  رفعج 

هدرک لقن  نیسح  نب  یلع  زا  شردپ  زا  مالـسلا ] هیلع  رقاب  ماما  ینعی   ] رفعج وبا  زا  قاحـسا  نبا  زا  ریُِکب ، نب  سنوی  زا  راّبجلادبع ، نب  دمحا 
: هک تسا 

لوسر دجـسم  رد  هک  نیرجاهم ـ  هژیو  هاگیاج  هب  تفرگ ، يرـسمه  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  باّطخ ، نب  رمع  هک  یماگنه 
. دنتساوخ ریخ  تکرب و  شیارب  اه  نآ  تفر ، دوب ـ  ربنم  ربق و  نیب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ 

مدوب هدینـش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  دوب  یتیاور  تشاداو ، وا  اب  جاودزا  هب  ارم  هچ  نآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  ناه ! تفگ : رمع 
: تفگ یم  هک 

«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »
«. دشاب نم  زا  هک  يدنواشیوخ  دنویپ و  نآ  رگم  تسا ، ینتسسگ  زیخاتسر  زور  رد  يدنواشیوخ  دنویپ و  ره  »

: دیوگ یم  تیاور  نیا  لقن  زا  دعب  یقهیب 
دنـس و هلـسلس  اب  زین  يرگید  هوجو  زا  هک  ارچ  تسا ; نَسَح  لَسُْرم و  يدنـس  رظن  زا  تیاور ، نیا  یلو  دوب ، قاحـسا  نبا  ثیدح  نتم  نیا ،

. تسا هدش  تیاور  لاسرا 
زا جیرُج  نبا  زا  هدابُع  نب  حور  زا  حاّرَج  نب  عیکو  زا  نایفُس  زا  نوراه  نب  یسوم  زا  دمحا ، نب  جَلْعَد  زا  نارِشب  نب  نیسح  وبا  مّود : تیاور 

: هک تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  وا  نسح و  نب  نسح  زا  هکیلم  یبا  نبا 
. درک يراگتساوخ  بلاط ، یبا  نب  یلع  زا  ار  موثلک  ّما  باّطخ ، نب  رمع 

. تسا کچوک  جاودزا  يارب  زونه  وا  دومرف : یلع 
: تفگ هک  ما  هدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : رمع 

«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »
«. نم يدنواشیوخ  دنویپ و  زج  تسا ، ینتسسگ  زیخاتسر  زور  رد  يدنواشیوخ  دنویپ و  ره  »

. مشاب هتشاد  يدنواشیوخ  دنویپ و  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  هک  مراد  تسود  نم 
! دیروآرد ناتیومع  جاودزا  هب  ار  موثلک  ّما  دومرف : درک و  نیسح  نسح و  هب  ور  یلع 

. دیامن باختنا  دهاوخ  یم  هک  ار  يرهوش  ره  دناوت  یم  تسا و  راتخم  ناوناب ، ریاس  نوچ  موثلک  ّما  دنتفگ : اه  نآ 
. میرادن ار  وت  زا  يرود  لّمحت  ام  ناجردپ ! تفگ : تفرگ و  ار  شسابل  نماد  نسح  یلو  تساخرب ،)!!( اج  زا  مشخ  اب  یلع 

(. 1) دیروآرد رمع  جاودزا  هب  ار  وا  سپ  دومرف : یلع 
(. 2) تسا هدروآ  دشاب » یم  ناشدوخ  هرکاب  نارتخد  ناردپ ، نداد  رهوش  هرابرد  هک  یتایاور  : » شخب رد  رگید  راب  ار  تیاور  نیا  یقهیب 
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: دیوگ یقنلا » رهوجلا   » باتک هدنسیون  ینامکرت ،
و دوب ـ  لاسدرخ  هک  یلع ـ  رتخد  اب  رمع  جاودزا  دوب ، ـ  هلاـس  شـش  هک  هشیاـع ـ  اـب  ربماـیپ  جاودزا  دوخ ، باـتک  زا  شخب  نیا  رد  یقهیب 
ود ره  یلع ، رتـخد  هشیاـع و  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تـسا . . .  هدرک  ناـیب  ار ، دوـخ  کـچوک  نارتـخد  باحـصا  زا  یخرب  نداد  رهوـش 

دندوب .) هدیسرن  غولب  ّنس  هب  و   ) دندوب کچوک 
ياه 13393 و 13394. هرامش  101 و 102   / 7 يربکلا : ننسلا  ( 1)

هرامش 13660.  185  / 7 ردصم : نامه  ( 2)

« دادغب خیرات   » رد يدادغب  بیطخ  تایاور  . 5

« دادغب خیرات   » رد يدادغب  بیطخ  تایاور  . 5
وا دنس  هلـسلس  اب  ار  یتیاور  يزَوْرَم ، نارهم  نب  میهاربا  لاح  حرـش  نمـض  رد  دادغب » خیرات   » باتک رد  لاس 463  ياّفوتم  يدادغب  بیطخ 

: هک تسا  هدرک  لقن 
ینَهُج رماع  نب  ۀَبْقُع  زا  شردپ ، زا  یمَْخل  حابَر  نب  یلع  نب  یسوم  زا  رصم  رد  لاس 171  رد  هعافَر ـ  ینب  نارکون  زا  یسِیق ـ  دعس  نب  ثیل 

: هک تسا  هدرک  تیاور 
داد ماجنا  يدایز  دـمآ  تفر و  دروم  نیا  رد  درک و  يراگتـساوخ  دوب ـ  همطاف  زا  هک  ار ـ  شرتخد  بلاط ، یبا  نب  یلع  زا  باّطخ ، نب  رمع 

یّلـص ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  ینخـس  طقف  منک ، دمآ  تفر و  رایـسب  وت  دزن  ات  درک  راداو  ارم  هچ  نآ  نسحلاوبا ! يا  تفگ : یم  یلع  هب  و 
: تفگ یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هّللا 

«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »
«. نم يدنواشیوخ  دنویپ و  رگم  تسا ، ینتسسگ  زیخاتسر  زور  رد  يدنواشیوخ  دنویپ و  ره  »

. مشاب هتشاد  يداماد  دنویپ  يدنواشیوخ و  تیب ، لها  امش  فرط  زا  مراد  تسود  نم 
. داتسرف رمع ، نینمؤملاریما  دزن  هب  ار  وا  شترضح  هاگ  نآ  دندرک )!!( تنیز  ار  وا  تساوخ ، ار  شرتخد  تساخرب و  یلع 

، مدش یـضار  مدش ، یـضار  یتسار  هب  وگب : تردپ  هب  تفگ : دز و  وا  ياپ )!!( قاس  هب  تسد  تساخرب و  دید ، ار  موثلک  ّما  رمع ، هک  یتقو 
. مدش یضار 

؟ تفگ هچ  وت  هب  نینمؤملاریما  تفگ : وا  هب  یلع  دمآ ، شردپ  دزن  هب  رتخد  هک  یتقو 
. مدش یضار  وگب  تردپ  هب  تفگ : و  دز )!!( میاپ  قاس  هب  تسد  متساخرب  یتقو  و  دیسوب )!!( دناوخ و  دوخ  شیپ  ارم  تفگ : موثلک  ّما 

 . دُرم سپس  دیـسر ، دشر  نس  هب  ات  دوب  هدنز  دیز  دروآ . ایند  هب  ار  باّطخ  نب  رمع  نب  دیز  وا  دروآرد . رمع  جاودزا  هب  ار  وا  یلع  هاگ  نآ 
.180  / 6 دادغب : خیرات  ( 1 (. ) 1 . .)

« باعیتسإلا  » رد ّربلادبع  نبا  تایاور   . 6

« باعیتسإلا  » رد ّربلادبع  نبا  تایاور   . 6
: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  تیاور  دنچ  هنیمز  نیا  رد  زین  لاس 643  ياّفوتم  یبُطُْرق ، ّربلادبع  نبا 

. دمآ ایند  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تافو  زا  شیپ  بلاط ، یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  مکی : تیاور 
. دوب هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد  ارهز  همطاف  شردام 
. درک يراگتساوخ  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  ار  وا  باّطخ  نب  رمع 
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. تسا کچوک  وا  تفگ : یلع 
. منک یم  تاعارم  ار  وا  تمارک  تّزع و  سک  ره  زا  رتهب  نم  روآرد ! نم  جاودزا  هب  ار  وا  تفگ : رمع 

. مروآ یمرد  وت  جاودزا  هب  ار  وا  يدیدنسپ  رگا  متسرف ، یم  وت  دزن  ار  وا  نم  دومرف : یلع 
: تفگ داتسرف و  رمع  دزن  هب  يا  هچراپ  اب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  هاگ  نآ 

. متفگ وت  هب  هک  تسا  يا  هچراپ  نامه  نیا ، وگب : وا  هب 
. دوش یضار  وت  زا  ادخ  مدش ، یضار  وگب : تردپ  هب  تفگ : وا  هب  رمع  دناسر . ار  شردپ  ماغیپ  موثلک  ّما 

)!!(. دز رانک  نآ  زا  ار  سابل  تشاذگ و  وا  ياپ  قاس  رب  ار  شتسد  هاگ  نآ 
. متسکش یم  ار  تغامد  يدوبن ، نینمؤملاریما  وت  رگا  ینک !؟ یم  نینچ  ارچ  تفگ : موثلک  ّما 

!؟ يداتسرف يدب  درمریپ  دزن  هب  ارم  تفگ : درک و  هاگآ  ارجام  زا  ار  وا  تفر و  شردپ  دزن  هب  دمآ و  نوریب  موثلک  ّما 
. تسوت رهوش  وا  مرتخد ! دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

یم مه  درگ  ناـکم  نآ  رد  نیتسخن  نارجاـهم  هک  دـش ـ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هضور  رد  نیرجاـهم  هاـگیاج  دراو  رمع  نآ ، زا  سپ 
. دییوگب تینهت  نم  هب  تفگ : تسشن و  اه  نآ  دزن  و  دندمآ ـ 

؟ نانمؤم ریما  يا  تهج  هچ  هب  دنتفگ :
. مدرک جاودزا  بلاط ، یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  اب  تفگ :

: تفگ یم  هک  مدوب  هدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا 
«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »

«. نم يداماد  يدنواشیوخ و  دنویپ و  رگم  تسا ، ینتسسگ  زیخاتسر  زور  رد  يداماد  يدنواشیوخ و  دنویپ و  ره  »
. منک عمج  نآ  اب  زین  ار  وا  يداماد  متساوخ  یم  یلو  متشاد ، يدنواشیوخ  دنویپ و  ربمایپ ، هب  تبسن  نم 

. دنتفگ تینهت  وا  هب  نیرجاهم 
تسا هدرک  لقن  یلع ، رسپ  هیفنح ) نب   ) دّمحم زا  رانید  نب  ورمع  زا  نایفُـس  زا  رمع  یبا  نبا  زا  ینَـشُخ  زا  مساق  زا  ثراولادبع  مّود : تیاور 

: هک
. دش روآدای  ار  موثلک  ّما  یلاس  نس و  مک  شترضح  درک . يراگتساوخ  ار  موثلک  ّما  شرتخد  یلع ، زا  باّطخ  نب  رمع 

. تسا هدرک  در  ار  وت  یلع  دنتفگ : رمع  هب 
. تسوت رسمه  يدیدنسپ ، ار  وا  رگا  متسرف ، یم  وت  دزن  هب  ار  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  تفر . يراگتساوخ  هب  هرابود  رمع 

)!!(. دز رانک  موثلک  ّما  ياپ  قاس  زا  سابل  رمع  داتسرف و  رمع  دزن  هب  ار  دوخ  رتخد  شترضح  سپس 
. مدرک یم  روک  ار  تمشچ  يدوبن ، نانمؤم  ریما  وت  رگا  شکب ! ار  تتسد  تفگ : موثلک  ّما 

: هک تسا  هدرک  تیاور  شّدج  زا  شردپ  زا  ملسا  نب  دیز  نب  نامحرلادبع  زا  بهو  نبا  مّوس : تیاور 
. دروآرد دوخ  جاودزا  هب  هّیرهم )!!( مهرد  رازه  راهچ  اب  ار  بلاط ، یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  باّطخ  نب  رمع 

دروآ ایند  هب  هّیقر  ربکا و  رمع  نب  دیز  ياه  مان  هب  دـنزرف  ود  باّطخ ، نب  رمع  زا  یلع ، رتخد  موثلک  ّما  دـیوگ : یم  رمع  وبا  مراهچ : تیاور 
. دندُرم زور  کی  رد  دیز  شرسپ  وناب و  نآ  و 

، یکیرات رد  یلو  دنک ; رارقرب  یتشآ  هورگ  ود  نآ  نیب  ات  دوب  هتفر  وا  دـید . همدـص  داد ، يور  يدَـع  ینب  نایم  هنابـش  هک  یگنج  رد  دـیز 
. دندُرم زور  کی  رد  شردام  وا و  سپس  دوب ، هدنز  یتّدم  دیز  تخادنا . نیمز  رب  درک و  یمخز  ار  وا  دز و  وا  هب  يا  هبرض  اه  نآ  زا  یکی 

. درازگ زامن  اه  نآ  رب  یلع  نب  نسح  داهنشیپ  هب  رمع  نبا 
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: دش ارجا  شور  ّتنس و  ود  رفن ، ود  نیا  دروم  رد  دنیوگ : یم  هک  ناس  نآ 
. تسا هدُرم  لّوا  کیمادک  دشن  مولعم  اریز  دربن ، ثرا  يرگید  زا  اه  نآ  زا  کی  چیه  1 ـ 

(. 1) تفرگ رارق  دتسیا ، یم  ماما  هک  یتمس  رد  شردام  هزانج  يولج  دیز  هزانج  2 ـ 
 . 509 و 510  / 4 باعیتسإلا : ( 1)

« هباغلا دسُأ   » رد ریثا  نبا  تایاور  . 7

« هباغلا دسُأ   » رد ریثا  نبا  تایاور  . 7
: دیوگ یم  تسا و  هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  دنچ  یتایاور  هباغلا » دسُأ   » باتک رد  زین  ياّفوتم 630  يرَزَج  ریثا  نبا 

. دوب هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  شردام  بلاط ، یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  مکی : تیاور 
. دمآ ایند  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تافو  زا  شیپ  وا 

. درک يراگتساوخ  بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ  زا  ار  وا  باّطخ  نب  رمع 
. تسا کچوک  وا  تفگ : یلع 

. منک یم  تیاعر  یسک  ره  زا  رتهب  ار  وا  تّزع  تمارک و  نم  هک  ارچ  روآرد ، نم  جاودزا  هب  ار  وا  تفگ : رمع 
. مروآ یمرد  وت  جاودزا  هب  ار  وا  يدش ، یضار  رگا  متسرف ، یم  وت  دزن  ار  وا  نم  تفگ : یلع 

. مدوب هتفگ  وت  هب  هک  تسا  يا  هچراپ  نامه  نیا ، وگب : رمع  هب  تفگ : داتسرف و  رمع  دزن  يا  هچراپ  اب  ار  موثلک  ّما  یلع ، هاگ  نآ 
. دناسر رمع  هب  ار  مایپ  نیا  موثلک  ّما 

. دوش یضار  وت  زا  ادخ  مدش ، یضار  وگب : تردپ  هب  تفگ : وا  هب  رمع 
)!!(. دز وا  رب  ار  شتسد  سپس 

. متسکش یم  ار  تغامد  يدوبن ، نانمؤم  ریما  وت  رگا  ینک !؟ یم  روط  نیا  ارچ  تفگ : موثلک  ّما 
. يداتسرف يراکدب  درمریپ  دزن  ارم  تفگ : تخاس و  هاگآ  هّیضق  زا  ار  وا  دمآ و  شردپ  دزن  هاگ  نآ 

. تسوت رهوش  وا  مرتخد ! تفگ : یلع 
نانآ رانک  دنتسشن ـ  یم  اج  نآ  رد  نیتسخن  نیرجاهم  لومعم  روط  هب  هک  هلآو ـ  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  هضور  رد  دمآ و  نیرجاهم  دزن  رمع 

. دییوگب تینهت  نم  هب  تفگ : درک و  اه  نآ  هب  ور  تسشن و 
؟ نانمؤم ریما  يا  هچ  يارب  دنتفگ : اه  نآ 

: تفگ یم  هک  مدوب  هدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدرک . جاودزا  یلع ، رتخد  موثلک  ّما  اب  تفگ :
«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »

«. نم يداماد  يدنواشیوخ و  دنویپ و  زج  تسا ، ینتسسگ  تمایق  زور  رد  يداماد  يدنواشیوخ و  دنویپ و  ره  »
. میازفیب نآ  هب  زین  ار  وا  يداماد  هک  متساوخ  یم  متشاد و  يدنواشیوخ  دنویپ و  ربمایپ  هب  تبسن  نم 

. دنتفگ تینهت  وا  هب  نیرجاهم  هاگ  نآ 
هّیقر ربکا و  رمع  نب  دـیز  ياه  مان  هب  دـنزرف  ود  جاودزا  نیا  هرمث  دروآرد . دوخ  دـقع  هب  ار  موثلک  ّما  هّیرهم ،)!!( مهرد  رازه  لهچ  اب  رمع 

. دندُرم نامز  کی  رد  دیز ـ  شرسپ  ینعی  دنزرف ـ  ردام و  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوب .
نآ زا  یکی  فده  دروم  یکیرات  رد  هک  دوب  هتفر  اه  نآ  دزن  یتشآ ، حلـص و  يرارقرب  يارب  تفرگرد ، يدَع  ینب  نایم  هک  یگنج  رد  دیز 

. تفر ایند  زا  شردام  تافو  زور  رد  سپس  دوب ، هدنز  یتّدم  وا  داتفا . نیمز  رب  دش و  یمخز  دروخ و  وا  هب  يا  هبرض  تفرگ و  رارق  اه 
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. دناوخ زامن  اه  نآ  رب  یلع  نب  نسح  داهنشیپ  هب  رمع  نب  هّللادبع 
)!!(. درک جاودزا  موثلک  ّما  اب  رفعج  نب  نوع  دش ، هتشک  رمع  یتقو 

وبا زا  رَقَـص  یبا  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  رهاط  وبا  بیطخ  زا  رـصان  نب  دّـمحم  لضف  وبا  زا  نیما ، یلع  نب  یلع  نب  باّهولادـبع  مّود : تیاور 
، قیشَر نب  نسح  دّمحم  وبا  ایآ  متفگ : دمحا  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ءاّرَف  هّللادبع  نب  فیظن  نب  لضف  نب  دحاولادبع  نب  دمحا  تاکربلا 

؟ تسا هدرک  تیاور  امش  يارب 
نب نسح  نب  نسح  زا  قاحـسا  نبا  زا  ریُِکب  نب  سنوی  زا  راّبجلادبع  نب  دمحا  زا  یبالوُد  داّمَح  نب  دمحا  نب  دّـمحم  رـُشب  وبا  يرآ ، تفگ :

: هک تسا  هدرک  تیاور  بلاط  یبا  نب  یلع 
هب وت  دـنتفگ : دـندمآ و  وا  دزن  نیـسح  نسح و  شناردارب  دـش ، هویب  باّـطخ  نب  رمع  زا  بلاـط ، یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  هک  یماـگنه 
وت عطق  روط  هب  يراپسب ، یلع  هب  ار  ترایتخا  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  يا . هدش  هتخانـش  نانآ ، يوناب  رَورَـس و  رتخد  ناملـسم و  نانز  يرَورَس 

ًامتح یبای ،)!!( تسد  يرایـسب  لام  تورث و  هب  یهاوخب  يریگب و  میمـصت  تدوخ  رگا  و  دروآ )!!( یمرد  شناـمیتی  زا  یکی  جاودزا  هب  ار 
. دیسر یهاوخ 

دمح و تسـشن و  وا  دیـسر . رـس  دوب ـ  هدرک  هیکت  شیاصع  رب  هک  یلاح  رد  یلع ـ  هک  دندوب  هتـساخنرب  ناشیاج  زا  زونه  دنگوس ! ادخ  هب 
نادـنزرف يا  تفگ : درک و  يروآدای  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  ار  اـه  نآ  تلزنم  سپـس  دروآ ، اـج  هب  ار  يادـخ  ياـنث 

امش يدنواشیوخ  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  ناتتّیعقوم  تهج  هب  ار  امـش  نم  دیهاگآ ، نم  دزن  رد  دوخ  تلزنم  زا  همطاف !
. ما هداد  يرترب  منادنزرف  ریاس  رب  وا ، اب 

. دهد کین  شاداپ  وت  هب  ام  بناج  زا  ادخ  دنک و  تمحر  ار  وت  ادخ  ییوگ ، یم  تسار  دنتفگ : اه  نآ 
. يراپسب نم  هب  ار  نآ  هک  مراد  تسود  نم  و  تسا ، هداد  رارق  تدوخ  تسد  رد  ار  وت  رما  یلاعت  يادخ  مرتخد ! تفگ : یلع 

، دنرب یم  هرهب  ایند  زا  نانز  هک  هنوگ  نآ  مراد  تسود  مراد .)!!( ییاهوزرآ  نانز ، ناس  هب  متـسه و  نز  مه  نم  ناجردـپ ! تفگ : موثلک  ّما 
. مریگب میمصت  مراک ، دروم  رد  مدوخ  مهاوخ  یم  مربب .)!!( هرهب 

)!!(. تسا رفن  ود  نیا  يأر  نیا ، ًاعطق  تسین ، تدوخ  رظن  نیا  مرتخد ! دنگوس ! ادخ  هب  هن ، تفگ : یلع 
)!!(. میوگ یمن  نخس  ود  نیا  زا  کی  چیه  اب  رگید  ای  یهد ، یم  ماجنا  ار  راک  نیا  ای  تفگ : تساخرب و  سپس 

. میرادن ار  وت  زا  يرود  لّمحت  ام  دنگوس ! ادخ  هب  نیشنب ، ناجردپ ! دنتفگ : دنتفرگ و  ار  وا  سابل  نماد  نینسح 
. راپسب وا  تسد  هب  ار  تراک  دنتفگ : دندرک و  موثلک  ّما  هب  ور  هاگ  نآ 

. مروآ یمرد  تسا ـ  یناوجون  هک  رفعج ـ  نب  نوع  جاودزا  هب  ار  وت  نم  تفگ : یلع 
. داتسرف نوع  دزن  هب  ار  وا  داد و  موثلک  ّما  هب  مهرد  رازهراهچ  سپس 

(. 1) تسا هدرک  لقن  زین  رمع  وبا  ار  تیاور  نیا 
377 و 378.  / 7 هباغلا : دسُأ  ( 1)

« هباصإلا  » رد رجح  نبا  تایاور   . 8

« هباصإلا  » رد رجح  نبا  تایاور   . 8
: دیوگ یم  تسا و  هدرک  هراشا  هنیمز  نیا  رد  تیاور  دنچ  هب  زین  لاس 852  هتشذگرد  ینالقسع  رجح  نبا 

نامز رد  يو  دوب . هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  شردام  مشاه ، داژن  زا  بلاـط ، یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  مکی : تیاور 
. دمآ ایند  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
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. داهن دوجو  هصرع  هب  اپ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  تافو  زا  شیپ  وا  دیوگ : رمع  وبا 
نب رمع  دومرف : شترـضح  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع  رقاـب  ماـما   ) یلع نب  دّـمحم  زا  رمع  زا  نایفُـس  دـیوگ : یـسِدْقَم  رمع  یبا  نبا 

. دش روآدای  ار  شرتخد  یلاس  نس و  مک  مالسلا  هیلع  یلع  درک . يراگتساوخ  ار  موثلک  ّما  شرتخد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  باّطخ 
. تسا هدرک  در  ار  وت  یلع  دنتفگ : رمع  هب 

. تسوت رسمه  وا  يدش ، یضار  رگا  متسرف ، یم  وت  دزن  ار  وا  دومرف : یلع  دمآ . وا  دزن  هب  هرابود  رمع 
)!!(. درک هنهرب  ار  وا  ياپ  قاس  رمع  داتسرف . رمع  دزن  هب  ار  شرتخد  سپس 

. مدرک یم  روک  ار  تمشچ  يدوبن ، نانمؤم  ریما  وت  رگا  شکب ، ار  تتسد  تفگ : موثلک  ّما 
مهرد رازه  لهچ  اب  ار  موثلک  ّما  رمع ، هک  تسا  هدرک  لقن  شّدج  زا  شردپ  زا  ملـسا  نب  دـیز  نب  نامحرلادـبع  زا  بهو  نبا  مّود : تیاور 

. دروآرد دوخ  جاودزا  هب  هّیرهم )!!(
. دندُرم زور  کی  رد  شرسپ  موثلک و  ّما  دروآ . ایند  هب  هّیقر  دیز و  ياه  مان  هب  دنزرف  ود  رمع ، يارب  موثلک  ّما  دیوگ : ریبز  مّوس : تیاور 
بـش یکیرات  رد  يدرم  دید . همدص  دوب ، هتفر  اه  نآ  نایم  یتشآ  حلـص و  يرارقرب  يارب  وا  داد و  يور  يدَع  ینب  نیب  هک  یگنج  رد  دیز 

. دندُرم زور  کی  رد  ود  ره  دوب و  يرامیب  رتسب  رد  زین  شردام  دوب ، هدنز  یتّدم  دیز  درک . یمخز  تخانشن و  ار  وا 
: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  قاحسا ، نبا  قیرط  زا  هرهاطلا » ۀیّرذلا   » باتک رد  یبالوُد  رُشب  وبا  مراهچ : تیاور 

وا دزن  نیسح  نسح و  شناردارب  دش ، هویب  موثلک  ّما  تفر و  ایند  زا  یلع ، رتخد  موثلک  ّما  رسمه  رمع  یتقو  دیوگ : یلع  نب  نسح  نب  نسح 
. دیسر یهاوخ  ًاعطق  یبای ،)!!( تسد  یناوارف  تورث  هب  یهاوخب  يریگب و  میمصت  تدوخ  دروم  رد  رگا  وت  دنتفگ : دندمآ و 

، تسا هداد  رارق  تدوخ  رایتخا  رد  ار  وت  رما  دـنوادخ  مرتخد ! تفگ : دروآ و  ياج  هب  ار  ادـخ  يانث  دـمح و  دـش و  هناخ  دراو  یلع  سپس 
. راپسب نم  تسد  هب  ار  نآ  يراد  تسود  رگا 

)!!(. موش دنم  هرهب  ایند  زا  مه  نم  مراد  تسود  مراد ،)!!( ییاهوزرآ  نانز  ناس  هب  متسه ، ینز  مه  نم  ناجردپ ! تفگ : موثلک  ّما 
)!!(. تسا رفن  ود  نیا  رظن  هکلب  تسین ، تدوخ  رظن  نیا ، تفگ : یلع 

)!!(. تفگ مهاوخن  نخس  ود ، نیا  زا  کی  چیه  اب  رگید  ای  یهد ، یم  ماجنا  ار  راک  نیا  ای  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : تساخرب و  سپس 
. درک جاودزا  رفعج  نب  نوع  اب  درک و  نینچ  وا  دریذپب . هک  دنتساوخ  وا  زا  هتفرگ و  ار  موثلک  ّما  رود  اه  نآ 

: دسیون یم  هدرب و  مان  ار  موثلک  ّما  هوخإلا »  » باتک رد  ینُْطقراد  مجنپ : تیاور 
هب ار  وا  هّللادبع  شردارب ، تفر و  ایند  زا  زین  وا  یتّدم  زا  سپ  تفرگ .)!!( يرـسمه  هب  ار  موثلک  ّما  دّمحم ، شردارب  دُرم ، نوع  هک  یماگنه 

. تشذگرد هّللادبع  هناخ  رد  موثلک  ّما  تفرگ و  يرسمه 
: تسا هتفگ  نآ  رخآ  رد  هدرک و  لقن  زین  دعس  نبا  ار  تیاور  نیا  ریظن 

. مکانمیب یمّوس  رب  نم  دندُرم و  نم  دزن  رد  وا  رسپ  ود  هک  مراد  مرش  ْسیَمُع ، رتخد  ءامسا  زا  نم  تفگ : یم  موثلک  ّما 
. درواین ایند  هب  يدنزرف  اه ، نآ  زا  کی  چیه  يارب  تفر و  ایند  زا  هّللادبع  هناخ  رد  موثلک  ّما  دیازفا : یم  يو 

: هک تسا  هدرک  تیاور  شردپ  زا  دّمحم  نب  رفعج  زا  ضایع  نب  سنا  زا  دعس  نبا  مشش : تیاور 
. درک يراگتساوخ  یلع  زا  ار  موثلک  ّما  رمع ،

. ما هتشاد  هگن  رفعج  نارسپ  يارب  ار  منارتخد  نم  تفگ : یلع 
. دنک تیاعر  نم  زا  رتهب  ار  وا  تمارک  هک  تسین  نیمز  يور  يدرم  دنگوس ! ادخ  هب  روآرد ! نم  جاودزا  هب  ار  وا  تفگ : رمع 

. متفریذپ تفگ : یلع 
؟ يا هدرک  جاودزا  یسک  هچ  اب  دندیسرپ : تینهت  اه  نآ  دییوگب . تینهت  نم  هب  تفگ : دمآ و  نیرجاهم  دزن  هب  رمع 
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: تفگ یم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یتسار  هب  یلع ، رتخد  اب  تفگ : رمع 
«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »

«. نم يدنواشیوخ  دنویپ و  رگم  دش ، دهاوخ  ینتسسگ  تمایق  زور  رد  يدنواشیوخ  دنویپ و  ره  »
(. 1 () مریگب يرتخد  وا  هداوناخ  زا  هک   ) متشاد تسود  مه  ار  نیا  یلو  مدوب ، هداد  رتخد  ربمایپ  هب  نم 

464 و 465.  / 8 هباصإلا : ( 1)

تایاور ياهدنس  یسررب  مّود : شخب 

هنیمز نیا  رد  یساسا  نخس 

مّود شخب 
ياه باتک  نیرتروهشم  زا  لقن  هب  تیاکح ، نیا  ياهدنـس  نیرتمهم  تشذگ ، ناگدنناوخ  دید  زا  هک  یتایاور  تایاور  ياهدنـس  یـسررب 

. دش یم  طوبرم  رمع ـ  هب  ار  شرتخد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  جیوزت  هّیـضق  ینعی  ارجام ـ  لصا  هب  تایاور  نیا  زا  یخرب  دوب . ّتنـس  لها 
. دوب طوبرم  شرسپ  وا و  تافو  نایرج  هب  زین  رگید  یخرب  رمع و  گرم  زا  سپ  موثلک  ّما  جاودزا  يایاضق  هب  یخرب 

هب ّتقد  اب  یـسک  رگا  لاجر ; ملع  رد  اه  نآ  ياملع  نانخـس  هب  دانتـسا  اب  ثیدـح و  ملع  رد  ّتنـس  لها  یملع  دـعاوق  لوصا و  هب  هّجوت  اب 
هب دسر  هچ  درادن . یساسا  هیاپ و  ناتساد ، نیا  لصا  هک  ددرگ  یم  نشور  وا  يارب  دیامن ، یسررب  ار  اه  نآ  درگنب و  تایاور  نیا  ياهدنس 

(. 1) نآ هب  هتسباو  یعرف  دراوم  روما و  تاّیئزج 
: مییامن یم  يروآدای  تایاور  نیا  نوماریپ  ار  هتکن  دنچ  مینک ، یسررب  ار  هدش  دای  ياهدنس  هک  نآ  زا  شیپ  نونکا ،

نیا ّفلؤم  تسین . دوجوم  ملسُم  حیحص »  » يراُخب و حیحـص »  » فورعم باتک  ود  رد  دیدومرف ، هظحالم  هک  ییاه  تیاکح  اهارجام و  1 ـ 
. دنا هدرواین  ناشحاحِص  رد  ار  اه  نآ  هدرک و  ضارعا  تایاور  نیا  زا  باتک ، ود 

ناگدنـسیون همه  نیا ، رب  انب  تسا . هدـشن  لقن  زین  دـنفورعم ـ  حاحِـص  هب  هک  ّتنـس ـ  لـها  رگید  ییاور  ياـه  باـتک  رد  تاـیاور  نیا  2 ـ 
. دنا هتشاد  رظن  قاّفتا  تایاور ، نیا  لقن  مدع  كرت و  رب  ّتنس  لها  هناگشش  حاحِص 

زا ّتیعبت  هب  رگید  يا  هّدع  دمحا و  ِدوخ  تسا و  هدماین  مه  لبنح  نب  دـمحا  دنـسُم »  » دـننام ییاور  ياه  باتک  رد  یّتح  تیاکح ، نیا  3 ـ 
(2  . . .) تسین حیحص  تسا ، هدماین  دمحا ـ  دنسُم  باتک ـ  نیا  رد  هچ  نآ  هک  دنا  هتشاد  راهظا  وا ،

لالدتـسا و دنتـسه ، حیحـص  يدنـس  ثیح  زا  هک  یثیداحا  هب  فلتخم ، ياـه  ثحب  رد  رایـسب و  دراوم  رد  ّتنـس  لـها  هک  نیا  هّجوت  لـباق 
یساسا نخس  تسا ! هدماین  اه  نآ  رگید  حاحِص  رد  دنا و  هدرکن  لقن  ار  اه  نآ  ملـسُم  يراُخب و  هک  نیا  لیلد  هب  طقف  دننک ، یمن  جاجتحا 

هنیمز نیا  رد 
: هک تسا  نیا  درک ، حرطم  دروم  نیا  رد  ناوت  یم  هک  یبلطم  نیرت  یساسا 

رد اه  تیاور  نیا  تسا . هدـش  لقن  اه ، نآ  نایوار  قیرط  زا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  ناـماما  لوق  زا  تاـیاور ، زا  یخرب  رد  ناتـساد  نیا 
. تسا هدمآ  یبالوُد  هرهاطلا » ۀیّرذلا   » یقهیب و يربکلا » ننسلا  ، » مکاح كردتسملا » ، » دعس نبا  تاقبطلا »  » ياه باتک 

: تسا رکذ  هب  مزال  هتکن ، ود  تایاور  نیا  دروم  رد 
نافلاخم ّتنـس و  لها  هک  هاگ  نآ  میتفایرد : ّتنـس ، لها  ثیداحا  تایاور و  يور  رب  هعلاطم  یـسررب و  اه  لاس  لوط  رد  اـم  تسخن : هتکن 

، درادن ناراوگرزب  نآ  مارم  هدیقع و  اب  یبسانت  هک  دنهد  تبسن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ار  یبلطم  دنا  هتـساوخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
. دنا هدرک  لقن  لعج و  رّهطم  نادناخ  نیا  ناگرزب  زا  یکی  لوق  زا  ار  بلطم  نآ  هراومه 
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یلع نانمؤم  ریما  وا  نیشناج  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  یفطـصم ، نت  هراپ  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  رب  دنتـساوخ  یم  هک  ینامز 
مهیلع تیب  لها  نابز  زا  ار  لهجوبا  رتخد  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يراگتساوخ  ناتساد  دنریگب ; يداریا  هدرخ و  مالسلا  هیلع  یضترم 

(. 3) دندرک لعج  مالسلا 
نآ ندوب  لالح  هب  لئاق  شرمع  تاظحل  نیرخآ  ات  هک  ساّبع ـ  نبا  رب  دـننک و  جـیورت  ار  نانز  هعتم  تمرح  هب  لوق  دنتـساوخ  هک  هاـگ  نآ 

ار یتیاور  و  دـنداد ، تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  ار  ساّبع  نبا  رب  نعط  هعتم و  تمرح  هب  لوق  دـنریگب ، داریا  هدز و  هنعط  دوب ـ 
(. 4) دندرک لعج  وا  نادنزرف  لوق  زا  هنیمز  نیا  رد 

هب ار  هباحص  دنتخاس و  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نابز  زا  ار  ثیدح  نیا  دنزاسب ، باحصا  تلیضف  رد  یثیدح  دنتـساوخ  هک  ینامز  و 
(. 5) دندرک هیبشت  ناگراتس 

. تسا ساسا  یب  یگتخاس و  ياه  تیاور  نامه  زا  زین  رمع  اب  موثلک  ّما  جاودزا  تیاکح  هک  تسین  يدیدرت  نیا ، رب  انب 
قداص ماما  زا  ای  هدـمآ ـ  دعـس  نبا  تاقبطلا »  » رد هک  هنوگ  نآ  شردـپ ـ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  ربخ  نیا  ّتنـس  لها  مّود : هتکن 

روط نآ  نسح ـ  نب  نسح  قیرط  زا  ای  هدروآ ـ  كردتـسملا »  » رد مکاح  هک  ناس  نآ  مالـسلا ـ  هیلع  داّجـس  ماما  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع 
تیاور تسا ـ  هدروآ  يربکلا » ننـسلا   » رد یقهیب  هک  ناس  نآ  شردپ ـ  زا  نسح  نب  نسح  قیرط  زا  ای  و  هدـمآ ـ  هرهاطلا » ۀـیّرذلا   » رد هک 

. دنا هدرک 
تّحص ّتیمامت و  هب  رما  نیا  ناشدوخ ، دعاوق  لوصا و  هب  انب  دشاب ، نآ  هب  لالدتـسا  تیاور ، نیا  لقن  زا  ّتنـس  لها  روظنم  رگا  نیا ، رب  انب 

 . . . دراد یگتسب  اه  نآ  دزن  رد  ثیدح  دنس 
تاقبطلا  » هدنـسیون دعـس ، نبا  هک  ارچ  دـشاب ; یمن  ریذـپ  ناکما  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  زا  روکذـم  ِتایاور  هب  لالدتـسا  اـنبم ، نیا  قبط 

: دیوگ یم  تسا و  هدومن  تراسج  هناخاتسگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يربکلا »
زا ار  ثیداحا  نیا  ایآ  دندیسرپ : وا  زا  راب  کی  دنوش . یم  فیعضت  دوش و  یمن  لالدتسا  جاجتحا و  اه  نآ  هب  هک  دراد  يرایسب  ثیداحا  وا 

؟ يا هدینش  تردپ 
. يرآ تفگ :

(. 6) متفای وا  ياه  باتک  رد  ار  اه  نآ  نم  تفگ : دندیسرپ ، وا  زا  رگید  راب 
ار نآ  هدرک و  لقن  كردتـسملا »  » رد مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  قیرط  زا  مکاـح  هک  ار  یثیدـح  تسا  نینچمه 

(. 7) تسا عطقنم  یثیدح  دیوگ : نآ  لقن  زا  دعب  یبهذ  هک  تسا  هتسناد  حیحص 
(. 8) تسا یلسرم  ثیدح  دیوگ : ثیدح  نآ  دروم  رد  زین  یقهیب 

فیعضت زین  نآ  نایوار  هک  نآ  رب  نوزفا  تسا ; هنوگ  نیمه  هدش ، لقن  هرهاطلا » ۀیّرذلا   » باتک رد  نسح  نب  نسح  قیرط  زا  هک  یثیدح  و 
. دش دهاوخ  نشور  يدوز  هب  هک  دنا ، هدش 

یلو درادن ; دوجو  یعاطقنا  تسا ، هدش  لقن  شردپ  زا  نسح  نب  نسح  قیرط  زا  هک  هدمآ  یقهیب  يربکلا » ننسلا   » رد هک  یتیاور  رد  هّتبلا ،
رد ام  تسا . هکیلم  یبا  نبا  نسح ، نب  نسح  زا  ثیدح  نیا  يوار  هک  نآ  صوصخ  هب  تسا . رابتعا  نودـب  طقاس و  هجو  دـنچ  هب  نآ  دـنس 

. درک میهاوخ  هئارا  ار  یبلاطم  يدوز  هب  دروم  نیا 
تیب لها  هّمئا  قیرط  زا  هک  نیا  لیلد  هب  دـشاب ـ  اـه  نآ  شریذـپ  هب  نایعیـش  مازلا  تاـیاور ، نیا  لـقن  زا  اـه  نآ  روظنم  رگا  رگید ، يوس  زا 

هک تسا  نیا  هب  طونم  یـشریذپ  مازتلا و  نینچ  تسا ; ـ  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مّرکم  ترتع  نایوار  مالـسلا و  مهیلع 
ّتنس لها  اب  نایعیش  ثحب  زاغآ  نیا ، دننک و  قیثوت  ناشدوخ ـ  رظن  قبط  ار ـ  تایاور  نیا  دنـس  نایوار  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ 

. تسا

رمع اب  موثلک  ما  www.Ghaemiyeh.comجاودزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


. دش راکشآ  دنا ، هدروآ  دروم  نیا  رد  هّماع  هک  یتایاور  نیرت  مهم  رابتعا  مدع  طوقس و  ور ، نیا  زا 
(. دوب دنهاوخ  رابتعا  نودب  طقاس و  یعطق ـ  ّتیولوا  اب  زین ـ  هنیمز  نیا  رد  نانآ  رگید  تایاور  (و 

. تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  لّصفم  روط  هب  ام  نیا ، دوجو  اب 
مالسلا و هیلع  داّجس  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  قیرط  زا  یقهیب  يربکلا » ننسلا   » رد هک  یتیاور  دنـس  دروم  رد  زاغآ  رد 

یم حرطم  ار  یثحابم  تسا ، هدـش  تیاور  نسح » نب  نسح   » قیرط زا  زین  يربکلا » ننـسلا   » رد مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماـما  زا  باـعیتسإلا »  » رد
نیا ساسا  رب  میدنبب . مصخ  رب  ار  هار  ناهرب ، تّجح و  اب  میناسر و  نایاپ  هب  ار  ثحب  ریس  ات  میزادرپ  یم  رگید  ياهدنس  هب  هاگ  نآ  مییامن .

: مییوگ یم  لصا 
هیلع داّجـس  ماما  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يروباـشین ، هّللادـبع  وبا  مکاـح  زا  لـقن  هب  يربکلا » ننـسلا   » رد یقهیب  ار  تیاور  نیا 

نایوار ( 1 . ) میزادرپ یم  وا  لاح  حرش  هب  ام  کنیا  دوش ; یم  هدید  راّبجلادبع  نب  دمحا  نآ ، دنـس  هلـسلس  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا 
: دومن میسقت  هورگ  ود  هب  ناوت  یم  ار  ارجام  نیا 

. دنا هدیدرگ  مهّتم  ییوگ  غورد  هب  هدش و  فیعضت  تّدش  هب  ّتنس  لها  ياملع  يوس  زا  هک  يدارفا  1 ـ 
خیرات تامّلسم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  نانآ  ینمشد  ضغب و  یلو  دنشاب ; یم  ّتنـس  لها  دامتعا  دروم  دنچ  ره  هک  يدارفا  2 ـ 

. تسا
. دشاب یمن  نایعیش  شریذپ  دروم  مالسلا ـ  هیلع  یلع  ترضح  هیلع  مه  نآ  هورگ ـ  نیا  لوق  هک  تسا  رکذ  نایاش 

. دعب هب   27  / 2 راهزألا : تاحفن  ك : ر . ( 2)
. دینک هاگن  میا ، هتشاگن  عوضوم  نیا  رد  هک  يا  هلاسر  هب  ( 3)

. دیرگنب میا ، هداد  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  یشهوژپ  هب  ( 4)

. دینک هاگن  میا ، هتشاگن  دروم  نیا  رد  هک  يراتشون  هب  ( 5)
.94  / 2 بیذهتلا : بیذهت  ( 6)

.142  / 3 كردتسملا : صیخلت  ( 7)
.102  / 7 يربکلا : ننسلا  ( 8)

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  راّبجلادبع  نب  دمحا 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  راّبجلادبع  نب  دمحا 
: تسا رارق  نیا  زا  دنا ، هتفگ  راّبجلادبع  نب  دمحا  دروم  رد  ناسانش  لاجر  هک  ینانخس  زا  یشخب 

. مدرک يراددوخ  اه  نآ  لقن  زا  وا ، دروم  رد  مدرم  ِرایسب  نانخس  تهج  هب  یلو  ما ، هتشون  یتایاور  دمحا  زا  دیوگ : ِمتاح  یبا  نبا 
. تفگ یم  غورد  وا  دیوگ : نیعَم  نبا 

كرت ار  وا  تایاور  هدقُع  نبا  ور ، نیا  زا  تسین . يوق  ناسانش  لاجر  دزن  رد  راّبجلادبع  نب  دمحا  دیوگ : وا  دروم  رد  زین  مکاح ، دمحا  وبا 
. تسا هدرک 

.47  / 1 بیذهتلا : بیذهت  ( 1 (. ) 1  . . .) دنراد رظن  قاّفتا  وا  فعض  رب  یگمه  قارع  لها  دیوگ : وا  هرابرد  زین  يدَع  نبا 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  ریِکُب  نب  سنوی 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  ریُِکب  نب  سنوی 
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: تسا هنوگ  نیدب  وا  دروم  رد  ناسانش  لاجر  راتفگ  هک  دراد  رارق  تیاور  نیا  دنس  هلسلس  رد  زین  ریُِکب  نب  سنوی 
ثیداـحا هب  تفرگ و  یم  ار  قاحـسا  نبا  نانخـس  وا  تسین . تّجح  نم  دزن  رد  ریُِکب  نب  سنوـی  هک  تسا  هدرک  لـقن  دوواد  یبا  زا  يرُجآ 

. درک یم  لصو 
. تسین يوق  ثیدح  لقن  رد  سنوی  دیوگ : وا  هرابرد  ییاسَن 

. تسا فیعض  ثیدح  لقن  رد  سنوی  دیوگ : يرگید  ریبعت  رد  ییاسَن 
. دیشیدنا ّتقد  هب  وا  راک  رد  هک  تسا  هتسیاش  دیوگ : سنوی  دروم  رد  یناجزوج 

. تسا نایوگتسار  زا  ّتنس  لها  دزن  رد  وا  لاح ، نیع  رد  درک ، یمن  تیاور  سنوی  زا  ینیِدَم  نبا  دیوگ : یجاس 
. تسا هدشن  هدید  وا ، ریغ  رد  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  وا  زا  مدرم  رّفنت  يرود و  دیوگ : وا  دروم  رد  لبنح  نب  دمحا 

. دوب فعض  وا  رد  دیوگ : هبیِش  یبا  نبا 
(. 2) دوب بهذم  ( 1) یئِجُرم درک و  یم  يوریپ  ارما  زا  هک  دوب  نیا  تشاد  هک  يداریا  اهنت  دوب ، ییوگتسار  درف  سنوی  دیوگ : یجاس 
ناناملسم زا  یهورگ  هئِجُرم : ( 1 . ) تسا هدش  هتفگ  قاحسا  نب  دّمحم  دروم  رد  هک  تسا  ینانخس  زا  رظن  فرـص  اب  دش ، هتفگ  هک  یبلاطم 

. دناسرن ررض  یهانگ  چیه  نامیا  اب  دنتفگ : یم  هک  دندوب 
.383  / 11 بیذهتلا : بیذهت  ( 2)

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  رانید  نب  ورمع 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  رانید  نب  ورمع 
نب ورمع  نآ ، دنـس  هلـسلس  رد  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  قیرط  زا  يدنـس  اـب  زین  رجح  نبا  ّربلادـبع و  نبا  ار  تیاور  نیا 

: میروآ یم  وا  دروم  رد  ار  ناسانش  لاجر  زا  یخرب  راتفگ  دراد . رارق  رانید 
. تسا ثیدحلا  رکنم  فیعض و  تیاور ، لقن  تهج  زا  رانید  نب  ورمع  هک  دنک  یم  لقن  لبنح  نب  دمحا  زا  ینومیم 

. تسین هّجوت  لباق  یسانش  لاجر  رظن  زا  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  نیعَم  نبا  زا  روصنم  نب  قاحسا 
. تسا ( 1) ثیدحلا ُبهاذ  رانید ، نب  ورمع  هک  تسا  هدرک  لقن  وا  زا  زین  هبیِش  نب  بوقعی 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  زا  رمع  نبا  زا  ملاس  قیرط  زا  وا  تسا . فیعـض  تیاور  لقن  رظن  زا  ورمع  ثیداحا  دیوگ : وا  دروم  رد  یلع  نب  ورمع 
. تسا هدرک  لقن  ار  يرکنم  ثیداحا  هلآو  هیلع 

. تسا رکنم  وا  ثیداحا  همه  تسا : هدوزفا  هدرک و  لقن  زین  ِمتاح  وبا  ار  نخس  نیمه 
. تسا یهاو  وا  ثیدح  دیوگ : ورمع  دروم  رد  هعرُز  وبا 

. تسا لّمأت  ياج  وا  رد  دیوگ : يراُخب 
. تسین هّجوت  لباق  دیوگ : وا  ثیدح  هرابرد  دوواد  وبا 

. تسین يوق  ثیدح ، لقن  رظن  زا  وا  دیوگ : يذمِرت 
. تسا هدرک  تیاور  ار  يرکنم  ثیداحا  ملاس  زا  هک  ارچ  تسین ، ّقثوم  وا  دنک : یم  رظن  راهظا  هنوگ  نیا  ورمع  هرابرد  ییاسَن 

. تسا فیعض  ثیدح  لقن  رظن  زا  وا  دیوگ : يرگید  ریبعت  رد 
. دنا هدرک  رظن  راهظا  هنوگ  نیمه  وا ، دروم  رد  زین  ینُْطقراد  یناجزوج و 

یم تیاور  دامتعا  دروم  نایوار  زا  ار  يا  هعوضوم  ثیداحا  وا  دوش ، یم  بّجعتم  دـنک ; هاگن  وا  ياه  هتـشون  هب  هک  ره  دـیوگ : ناـّبِح  نبا 
. درک
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. تسناد ربتعم  ار  اه  نآ  درک و  يوریپ  وا  تایاور  زا  ناوت  یمن  دراگن : یم  هنوگ  نیا  وا  دروم  رد  طسوألا »  » باتک رد  زین  يراُخب 
. تسا فیعض  ثیدح  لقن  رظن  زا  وا  دیوگ : ورمع  دروم  رد  یلصوم  راّمع  نبا 

هدرک لـقن  يرکنم  تیاور  ملاـس  زا  هک  ارچ  تسا ، فیعـض  ثیدـح ، لـقن  رظن  زا  وا  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هراـشا  رما  نیا  هب  زین  یجاـس 
(. 2) تسا

. دوب رانید  نب  ورمع  هرابرد  ناسانش  لاجر  راتفگ  زا  يا  هنومن  اه  نیا 
شزرا یب  وا  ثیدـح  ینعی  ( 1 . ) دراد دوـجو  دنـس  نیا  رد  زین  هَْنیَیُع  نب  نایفُـس  هک  نیا  زا  هتـشذگ  درادـن ، راـبتعا  تیاور  نیا  ور ، نیا  زا 

. تسا
.27  / 8 بیذهتلا : بیذهت  ( 2)

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  هَنْیَیُع  نب  نایفُس 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  هَْنیَیُع  نب  نایفُس 
نآ ناـیوار  زا  هَْنیَیُع  نب  نایفُـس  هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  شراوـگرزب  ردـپ  زا  نسح  نب  نسح  قـیرط  زا  ار  تیاور  نیا  زین  یقهیب 

: میناوخ یم  نینچ  وا  تالاوحا  رد  دیآ . یم  رامش  هب  ثیدح 
تسد زا  ار  شلقع  لاس 197  رد  هَْنیَیُع  نب  نایفُـس  هک  دیـشاب  دهاش  تفگ : یم  هک  مدینـش  ناّطَق  دیعـس  نب  ییحی  زا  دیوگ : یم  راّمع  نبا 

. درادن يرابتعا  وا  رادینش  تسا ، هدینش  یثیدح  وا  زا  نآ ، زا  دعب  ای  لاس ، نیا  رد  سک  ره  سپ  داد .
; تسا هدرک  حرطم  یبهذ  اهنت  ار  بلطم  نیا  دیوگ : یم  یبهذ ـ  زا  یلاکشا  هب  خساپ  رد  راّمع ـ  نبا  مالک  لقن  زا  سپ  ینالقسع  رجح  نبا 

نامه نایجاح  زا  یهورگ  زا  ار  نآ  دیعـس  نب  ییحی  هک  دراد  یعنام  هچ  تسا . ّتقد  اب  دامتعا و  دروم  نارظن  بحاص  زا  راّمع  نبا  هک  ارچ 
هداد تداهـش  نآ  هب  ناشلوق ، ندوب  ضیفتـسم  هب  انب  هدرک و  دامتعا  اه  نآ  هتفگ  هب  هدوب ، داـیز  اـه  نآ  دادـعت  نوچ  دـشاب و  هدینـش  لاـس 

. تسا
رد یناعمس  نب  دعس  وبا  دشاب . هَْنیَیُع  نبا  دروم  رد  يو ، زا  راّمع  نبا  لقن  ّتلع  ببـس و  دناوت  یم  هک  متفای  دیعـس  نب  ییحی  زا  ینخـس  نم 

هدرک لقن  مَکَح  نب  رُشب  نب  نامحرلادبع  قیرط  زا  يوق  يدنس  اب  دادغب » خیرات  لیذ   » باتک رد  نّذؤم ، حلاص  یبا  نب  لیعامسا  لاح  حرش 
: هک تسا 

نآ دنس  رد  ینک ، یم  تیاور  ار  اه  نآ  هک  زورما  يا و  هتشون  ار  یثیداحا  وت  متفگ : هَْنیَیُع  نبا  هب  تفگ : یم  هک  مدینش  دیعـس  نب  ییحی  زا 
! ینک یم  دایز  مک و  اه 

. ما هدش  لاس  نهک  ریپ و  نونکا  نم  هک  اریز  نک ، ذخا  يا  هدینش  ًالبق  هک  هنوگ  نآ  ار  ثیداحا  وت  تفگ : وا 
: دسیون یم  دراد ، لبنح  نب  دمحا  نامیإلا »  » باتک رب  هک  یتافاضا  رد  يزار  نیعُم  وبا 

رد هَْنیَیُع  نبا  تفگ : وا  هب  زین  برح  نب  نامیلـس  دوب . هدش  نوگرگد  شلاح  رمع ، نایاپ  رد  هَْنیَیُع  نبا  تفگ : دمحا  هب  فورعم ، نب  نوراه 
108 و 109.  / 4 بیذهتلا : بیذهت  ( 1 (. ) 1) تسا هدرک  هابتشا  هدومن ، لقن  بّویا  زا  هک  یتایاور  رتشیب 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  حاّرَج  نب  عیکو 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  حاّرَج  نب  عیکو 
رد ار  يدراوم  لبنح  نب  دـمحا  زا  هدرب و  ماـن  وا  زا  لادـتعإلا » نازیم   » رد یبهذ  تسا . حاّرَج  نب  عیکو  تیاور ، نیا  ناـیوار  زا  رگید  یکی 

(. 1) تسا هدرک  لقن  لطاب ـ  هب  نداد  اوتف  تارکسم و  ندیشون  ناینیشیپ ، هب  نداد  مانشد  زا  وا ـ  حدق  يرابتعا و  یب 
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کیمادک تفگ : میدروخ . عیکو  دزن  رد  ار  هناحبص ـ  ای  ماش ـ  هک  تسا  هدرک  لقن  داّمَح  نب  میعن  زا  دوخ  دنـس  هلـسلس  اب  يدادغب  بیطخ 
؟ ناناوج ذیبن  ای  نادرمریپ ، ( 2) ذیبن مروایب : ناتیارب  دیهاوخ  یم  ار 

؟ ینز یم  اه  فرح  نیا  زا  مه  وت  متفگ :
(. 3) تسا رت  لالح  مه  تارف  بآ  زا  نیا  نم ، رظن  هب  تفگ :

(. 4) تسا هدرک  هابتشا  ثیدح  دصناپ  رد  عیکو  هک  تسا  هدرک  لقن  دمحا  زا  رجح  نبا 
ترابع درک و  یم  لقن  ظفح  زا  ار  ثیداحا  دوخ ، یگدنز  ياهزور  نیسپاو  رد  عیکو  هک  تسا  هدرک  لقن  يزَوْرَم  رـصن  نب  دّمحم  زا  يو 

.127  / 7 لادتعإلا : نازیم  ( 1 (. ) 5) داد یم  رییغت  ار  اه  نآ  ياه 
. تسا امرخ  روگنا و  زا  بارش  یعون  ذیبن : ( 2)

.477  / 13 دادغب : خیرات  ( 3)
.111  / 11 بیذهتلا : بیذهت  ( 4)
.114  / 11 بیذهتلا : بیذهت  ( 5)

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  جیرُج  نبا 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  جیرُج  نبا 
دننام ثیدح  لقن  رد  جیرُج  نبا  دیوگ : کلام  دـسیون : یم  وا  لاح  حرـش  رد  رجح  نبا  تسا . ثیدـح  نیا  نایوار  زا  یکی  زین  جـیرُج  نبا 

(. 1) دنک یم  عمج  مزیه  یکیرات ، رد  ماگنه و  بش  هک  تسا  یسک 
. تسین هّجوت  لباق  تسا ، هدرک  لقن  يرْهُز  زا  هک  یتایاور  دیوگ : نیعَم  نبا 

. دنک یم  لقن  ار  يرکنم  تایاور  مهد ، یم  ربخ  نم  تفگ و  ینالف  تفگ ، ینالف  دیوگ : یم  جیرُج  نبا  هک  یماگنه  دیوگ : دمحا 
. تسا اوه  داب  دننامه  تفگ ، ینالف  دیوگب : جیرُج  نبا  هاگ  ره  دیوگ : دیعس  نب  ییحی 

. مدیسرپ یناسارخ  ءاطع  زا  لقن  هب  جیرُج  نبا  تایاور  دروم  رد  دیعس  نب  ییحی  زا  دیوگ : ینیِدَم  نبا 
. تسا فیعض  وا  تایاور  تفگ :

. داد ربخ  نم  هب  یناسارخ  ءاطع  دیوگ : یم  جیرُج  نبا  متفگ : ییحی  هب 
. تسا هدرپس  وا  هب  ار  یباتک  طقف  ءاطع  دنتسه . فیعض  اه  نآ  همه  تسین ، هّجوت  لباق  وا  نخس  تفگ : ییحی 

. درک یم  سیلدت  جیرُج  نبا  دیوگ : ناّبِح  نبا 
(. 2) تسا حیبق  وا  ياه  سیلدت  هک  ارچ  نک ، زیهرپ  جیرُج  نبا  يراکبیرف  سیلدت و  زا  دیوگ : ینُْطقراد 

(. 3) درک یم  سیلدت  ثیدح  لقن  رد  وا  دسیون : یم  جیرُج  نبا  لاح  حرش  رد  لادتعإلا » نازیم   » رد یبهذ 
(. 4) دومن یم  تیاور  لسرم  روط  هب  درک و  یم  سیلدت  ثیدح  لقن  رد  جیرُج  نبا  دیوگ : هنیمز  نیا  رد  رجح  نبا 

ثیداـحا تسا ، هدرک  تیاور  لـسرم  روط  هب  جـیرُج  نبا  هک  یثیداـحا  زا  یخرب  دـیوگ : وا  هراـبرد  لـبنح  نب  دـمحا  همه ، زا  رتـمهم  هکلب 
زا هیانک  ماگنه  هب  ار  ترابع  نیا  یملع  ياه  باتک  رد  ( 1 (. ) 5) دنک یم  تیاور  ار  اه  نآ  اجک  زا  هک  تشادن  ییاورپ  وا  تسا . یگتخاس 

. دننک یم  حرطم  غورد ، تسار و  لطاب و  قح و  ندرک  طلخ 
354 و 355.  / 6 بیذهتلا : بیذهت  ( 2)

.404  / 4 لادتعإلا : نازیم  ( 3)
 . 617  / 1 بیذهتلا : بیرقت  ( 4)
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.404  / 4 لادتعإلا : نازیم  ( 5)

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  هکیلم  یبا  نبا 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  هکیلم  یبا  نبا 
(. 1) دوب وا  ّصاخ  نّذؤم  ریبز و  نبا  یضاق  وا  هک  سب  نیمه  شرابتعا  مدع  رد  تسا و  هّللادیبع  نب  هّللادبع  وا ، مان 

. میرگن یم  نآ  رگید  ياهدنس  نایوار  هب  ترورض  ّدح  رد  مییامن و  یم  هعجارم  ثیدح  هب  رگید  رابکی  نونکا 
ار وا  لاح  حرش  هک  دراد  دوجو  حاّرَج  نب  عیکو  تسا ، هدرک  لقن  هباصإلا »  » باتک رد  وا  زا  رجح  نبا  هک  یتایاور  دعـس و  نبا  تایاور  رد 

.272  / 5 بیذهتلا : بیذهت  ( 1 . ) میدرک نایب 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  دعس  نب  ماشُه 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  دعس  نب  ماشُه 
: دسیون یم  وا  لاح  حرش  رد  لادتعإلا » نازیم   » رد یبهذ  دشاب . یم  دعس  نب  ماشُه  ارجام ، نیا  نایوار  هلمج  زا  و 

. درک یمن  تیاور  وا  زا  ناّطَق  نب  ییحی  یفرط ، زا  دوبن . ( 1) ظفاح ماشُه ، تسا : هتفگ  وا  دروم  رد  دمحا 
. درادن دوجو  نقتم  مکحم و  ثیدح  ماشُه ، ثیداحا  رد  دیوگ : يرگید  دروم  رد  دمحا  دسیون : یم  همادا  رد  یبهذ 

. كرت لباق  هن  تسا و  يوق  رایسب  هن  وا  ثیداحا  دیوگ : وا  دروم  رد  نیعَم  نبا 
. تسا فیعض  ثیدح  لقن  رظن  زا  ماشُه  دنک : یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  وا  ییاسَن 

. دوبن يوق  ثیدح ، لقن  رظن  زا  ماشُه  دیوگ : يرگید  ترابع  رد 
. تسا شراگن  لباق  وا  ثیداحا  لاح ، نیع  رد  دوب ، فیعض  ثیدح  لقن  رد  ماشُه  هک  نیا  مغر  یلع  دیوگ : وا  دروم  رد  يدَع  نبا 

. تسا فیعض  ثیدح  لقن  رظن  زا  ماشُه  هک  تسا  هدرک  لقن  نیعَم  نبا  زا  يرُود ، دیوگ : ماشُه  دروم  رد  رجح  نبا 
لالدتسا جاجتحا و  يارب  یتّیلباق  اه  نآ  رد  یلو  دوش ، یم  هتـشون  ماشُه  ثیداحا  دیامن : یم  رظن  راهظا  هنوگ  نیا  وا  دروم  رد  زین  ِمتاح  وبا 

. درادن دوجو 
تسا و هدروآ  دوش ، یم  هتـشون  ناشتایاور  دنتـسه و  فعـض  هب  بوسنم  هک  یناـسک  شخب  رد  ار  وا  ماـن  ّربلادـبع ، نبا  دـیازفا : یم  یبهذ 

. تسا هدرک  رکذ  ءافعض  هلمج  زا  ار  وا  زین  نایفُس  نب  بوقعی 
(1 (. ) 2) تشاد عّیشت  هب  شیارگ  وا  تفرگ ، یم  رارق  فیعـضت  دروم  یلو  درک ; یم  لقن  يدایز  ثیداحا  دیوگ : ماشُه  دروم  رد  دعـس  نبا 

هدرک ظفح  دنـس  اب  ار  ثیدح  رازه  دصکی  هک  دنیوگ  يدرف  هب  ّتنـس  لها  یـسانش  ثیدـح  هیارد و  ملع  رد  ظفاح  لاوقا ، زا  یخرب  رب  انب 
. دشاب

37 و 38.  / 11 بیذهتلا : بیذهت  81 و   / 7 لادتعإلا : نازیم  ( 2)

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  بهو  نبا 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  بهو  نبا 
تـسا هدمآ  زین  بهو  نبا  مان  دنا ، هدرک  لقن  باّطخ ـ  نب  رمع  يالوم  ملـسا ـ  زا  دوخ  ياهدنـس  اب  رجح  نبا  ّربلادبع و  نبا  هک  یتیاور  رد 

: میناوخ یم  ار  وا  لاح  حرش  کنیا  هک 
. تسا شیرق  نانامیپمه  زا  يرصم و  وا  لصا  هک  تسا  یشرق  بهو  نب  هّللادبع  نامه  بهو ، نبا 
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(. 2) دنا هدرک  دراو  لادتعإلا » نازیم   » رد یبهذ  و  ( 1 «) ءافعضلا یف  لماکلا   » رد ار  وا  يدَع  نبا 
(. 3) تسا هتفگ  ینانخس  وا  شهوکن  رد  زین  نیعَم  نبا 

(. 4) دومن یم  سیلدت  وا  دیوگ : بهو  نبا  دروم  رد  دعس  نبا 
. تسا لّمأت  لباق  هدرک ، لقن  جیرُج  نبا  زا  بهو  نبا  هک  یثیداحا  دیوگ : وا  دروم  رد  لبنح  نب  دمحا 

هدرکن نایب  یـسک  وا ، زا  ریغ  هک  هدرک  نایب  ار  یبلاـطم  بهو  نبا  اریز  تسا ، هتفگ  تسرد  دـمحا  دـیوگ : راـتفگ  نیا  دـییأت  رد  هناوَع  وبا 
.336  / 5 ءافعضلا : یف  لماکلا  ( 1 (. ) 5) تسا

.223  / 4 لادتعإلا : نازیم  ( 2)
223 و 224.  / 4 لادتعإلا : نازیم  و  336 و 337 ،  / 5 ءافعضلا : یف  لماکلا  ( 3)

 . 67 و 68  / 6 بیذهتلا : بیذهت  ( 4)
 . 67  / 6 بیذهتلا : بیذهت  ( 5)

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  یمْخَل  یلع  نب  یسوم 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  یمَْخل  یلع  نب  یسوم 
لقن ینَهُج  رماع  نب  ۀَـبْقُع  زا  شردـپ  زا  یمَْخل  حابَر  نب  یلع  نب  یـسوم  زا  دعـس  نب  ثیل  زا  دوخ  دنـس  اب  يدادـغب  بیطخ  ار  تیاور  نیا 

. دنا یسررب  لباق  نآ  نایوار  هک  تسا ، هدرک 
(. 1) دوب رصم  رادناتسا  یلاو و  لاس 161  ات  لاس 155  زا  یمَْخل  نب  یسوم  یطویس : هتفگ  هب  انب 

(. 2) تفرگ تسد  هب  ار  رصم  تراما  لاس 161  زا  یسوم  دیوگ : یم  وا  هرابرد  رجح  نبا 
(. 3) دوب رصم  رادناتسا  یلاو و  وا  دیوگ : یمَْخل  یسوم  دروم  رد  یناعمس 

. تسین يوق  ثیدح  لقن  رد  یسوم  تسا : هدرک  رظن  راهظا  هنوگ  نیا  وا  دروم  رد  نیعَم  نبا 
.12  / 2 هرضاحملا : نسح  ( 1 (. ) 4) دنتسین يوق  تسا ، هدرک  لقن  ییاهنت  هب  یسوم  هک  یتایاور  دسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  ّربلادبع  نبا 

.323  / 10 بیذهتلا : بیذهت  ( 2)
.134  / 5 باسنألا : ( 3)

.324  / 10 بیذهتلا : بیذهت  ( 4)

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  یمْخَل  حابَر  نب  یلع 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  یمَْخل  حابَر  نب  یلع 
: تسا نینچ  راصتخا  هب  هک  هتخادرپ  یمَْخل  یلع  لاح  حرش  هب  رجح  نبا 

. دمآ هیواعم  دزن  هب  هدنیامن  ناونع  هب  وا  . 1
. تسا یَلُع  نم  مسا  هک  ارچ  منک )!!( یمن  لالح  دیمان ، یلع  ارم  هک  ار  یسک  تفگ : یم  وا  . 2

هک نیا  ات  تشاد ، یماقم  تلزنم و  تشاد ) هدهع  هب  ار  رـصم  تراما  یتّدـم  هک  کلملادـبع  ردارب  ناورم و  رـسپ   ) زیزعلادـبع دزن  رد  وا  . 3
271 و 272.  / 7 بیذهتلا : بیذهت  ( 1 (. ) 1) تفر ایند  زا  ات  دوب  اج  نآ  داتسرف و  اقیرفآ  هب  گنج  يارب  ار  وا  تفشآرب و  وا  رب  زیزعلادبع 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  ینَهُج  رماع  نب  ۀَبْقُع 
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ناسانش لاجر  راتفگ  رد  ینَهُج  رماع  نب  ۀَبْقُع 
: هک سب  نیمه  هبقع  نعط  حدق و  رد 

 . . . دوب نایفُس  یبا  نب  ۀیواعم  نارازگراک  نایلاو و  زا  وا  . 1
وبا نب  ۀبتع  گرم  زا  دـعب  لاس 44  رد  درک ، يریگ  هزادنا  ار  نآ  یـضارا  دوب و  رـضاح  رـصم  حتف  رد  هبقع  دـیوگ : هنیمز  نیا  رد  یناعمس 

(. 1) داتسرف ییایرد  دربن  هب  ار  وا  لاس 47  رد  هیواعم  هاگ  نآ  تفرگ . تسد  هب  رصم  رد  ار  هیواعم  نایهاپس  یهدنامرف  نایفُس ،
(. 2) تفرگ تسد  هب  ار  رصم  تراما  هیواعم  بناج  زا  لاس 44  رد  وا  دیوگ : هبقع  دروم  رد  رجح  نبا 

(. 3) تسا هدرک  رظن  راهظا  هنوگ  نیمه  زین  یطویس 
. دوب رسای  نب  راّمع  نالتاق ـ  زا  ای  لتاق ـ  وا  . 2

ّدلوتم هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  شیپ  وا  دش . هتشک  یگلاس  نس 91  رد  هیلع  هّللا  ۀمحر  راّمع  دسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  دعس  نبا 
. يدارم همَلَس  نب  کیرش  ینالوخ و  ثراح  نب  رمع  ینَهُج ، رماع  نب  ۀَبْقُع  دندش : ور  هب  ور  راّمع  اب  رفن  هس  نیّفـص ) گنج  رد  . ) دوب هدش 

هقطنم اـت  دـیهد و  رارق  هلمح  دروـم  ار  اـم  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : اـه  نآ  هب  باـطخ  راّـمع ، دـنتفرگ ، رارق  وا  ربارب  رد  هـک  هاـگ  نآ 
. لطاب رب  امش  میتسه و  قح  رب  ام  هک  مراد  نیقی  دینارب ، بقع  رَجَه  ياه  ناتسلخن 

. تسا هتشک  ار  راّمع  رماع ، نب  ۀَبْقُع  هک  دندرک  نامگ  مدرم  زا  یخرب  دنتشک . ار  وا  دندرک و  هلمح  وا  هب  دارفا  نآ  ماگنه ، نیا  رد 
. دز کتک  ار  راّمع  نامثع ، روتسد  هب  هک  تسا  یسک  وا  . 3

: دیوگ یم  نینچ  قوف  راتفگ  زا  سپ  دعس  نبا 
(. 4) دز کتک  ار  راّمع  ناّفَع ، نب  نامثع  روتسد  قبط  هک  تسا  یسک  هَبْقُع ،

بیطخ تیاور  دنـس  هلـسلس  رد  هک  يرگید  ناسک  دعـس و  نب  ثیل  لاح  حرـش  یـسررب و  هب  يزاـین  رگید  دـش ، ناـیب  هچ  نآ  هب  هّجوت  اـب 
.134  / 2 باسنألا : ( 1 . ) مینیب یمن  دنتسه ، يدادغب 

209 و 210.  / 7 بیذهتلا : بیذهت  ( 2)
.8  / 2 هرضاحملا : نسح  ( 3)

.196  / 3 يربکلا : تاقبطلا  ( 4)

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  یناسارخ  ءاطع 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  یناسارخ  ءاطع 
(. 1) تسا هدروآ  ریغصلا » ءافعضلا   » باتک رد  ار  وا  يراُخب  تسا . یناسارخ  ءاطع  تیاور ، نیا  نایوار  هلمج  زا 

(. 2) تسا هدرک  رکذ  نیحورجملا »  » باتک رد  ار  وا  ناّبِح  نبا 
(. 3) تسا هدروآ  دوخ  ریبکلا » ءافعضلا   » باتک رد  ار  وا  مان  یلیَقُع 

(. 4) تسا هدروآ  ءافعضلا » یف  ینغملا   » و لادتعإلا » نازیم   » باتک ود  رد  ار  وا  لاح  حرش  یبهذ 
زا تایاور  نیا  دیمهف و  یمن  شدوخ  درک و  یم  هابتـشا  تشاد ، يدایز  طالغا  دوب ، هظفاحدب  وا  دیوگ : یناسارخ  ءاطع  دروم  رد  یناعمس 

(. 5) دش لطاب  تفر و  نیب  زا  اه  نآ  هب  لالدتسا  جاجتحا و  دش ، دایز  وا  تایاور  رد  روما  نیا  هک  ینامز  دش . یم  لقن  وا 
ـ  اـی 150 لاس 133 ـ  رد  هدـمآ و  اـیند  هب  لاـس 50  رد  ءاـطع  هک  ارچ  تسا ، یعاـطقنا  یگدـیرب و  وا ، ِتیاور  نـیا  رد  اـه ، نـیا  رب  نوزفا 

(1 . ) تسا هدرکن  رکذ  ار  وا  مان  هک  دشاب  هدومن  لقن  يرگید  صخـش  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  یتسیاب  ریزگان  نیا ، رب  انب  تسا . هتـشذگرد 
178 و 179. ریغصلا : ءافعضلا 
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130 و 131.  / 2 نیحورجملا : باتک  ( 2)
.405  / 3 ریبکلا : ءافعضلا  ( 3)

.59  / 2 ءافعضلا : یف  ینغملا  ، 92  / 5 لادتعإلا : نازیم  ( 4)
.337  / 2 باسنألا : ( 5)

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  يدقاو  رمع  نب  دّمحم 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  يدقاو  رمع  نب  دّمحم 
: دنا هتفگ  يرایسب  نانخس  زین  وا  دروم  رد  ناسانش  لاجر  تسا . يدقاو  رمع  نب  دّمحم  تیاور ، نیا  نایوار  زا  رگید  یکی 

. دزاس یم  نوگرگد  ار  ثیداحا  تسا و  وگغورد  رایسب  وا  دیوگ : لبنح  نب  دمحا 
. تسا یکورتم  درف  رمع  نب  دّمحم  دنیوگ : وا  دروم  رد  ِمتاح  وبا  يراُخب و 

. درک یم  عضو  ثیدح  وا  دنا : هتفگ  ییاسَن  ِمتاح و  وبا  نینچمه 
. دننک یم  عضو  ثیدح  هک  تسا  یناسک  زا  وا  نم  رظن  هب  دیوگ : ْهیَوْهار  نبا 

. تسین ینانیمطا  دروم  ّقثوم و  درف  وا  دیوگ : نیعَم  نبا 
. تسا یفعض  ثیدح ، لقن  رظن  زا  وا ، رد  دیوگ : ینُْطقراد 

. تساه نآ  زا  يراتفرگ  الب و  دنتسین و  طبضنم  ظوفحم و  وا  ثیداحا  دیوگ : يدَع  نبا 
. تسا رایسب  وا  هرابرد  نخس  دیوگ : یناعمس 

. دنا هتفگ  ینانخس  وا  دروم  رد  دنا و  هدرک  فیعضت  تیاور  لقن  رد  ار  وا  ناسانش  لاجر  دیوگ : ناکّلَخ  نبا 
. دنا هدرک  فیعضت  ار  وا  ثیدح  نایاوشیپ  دیوگ : یعفای 

،354  / 2 ءافعـضلا : یف  ینغملا  ، 273  / 6 لادـتعإلا : نازیم  هب : دـینک  هاگن  ( 1 (. ) 1) تسه رظن  قاـّفتا  وا  تاـیاور  كرت  رب  دـیوگ : یبهذ 
149 ظاّفحلا : تاقبط  117 و   / 2 بیذهتلا : بیرقت   ، 567  / 5 باسنألا : لاس 207 ، ثداوح  رد  ، 36  / 2 نانجلا : ةآرم   ، 65  / 3 فشاکلا :

. رگید عبانم  و 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  دیز  نب  نامحرلادبع 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  دیز  نب  نامحرلادبع 
وا دیوگ : دیز  نب  نامحرلادبع  دروم  رد  لبنح  نب  دمحا  دیوگ : بلاطوبا  تسا . دیز  نب  نامحرلادـبع  ثیدـح ، نیا  نایوار  زا  رگید  یکی 

. تسا فیعض  ثیدح ، لقن  رظن  زا 
. دنک یم  تیاور  ار  يرکنم  ثیداحا  تفگ : یم  درک و  یم  فیعضت  ار  نامحرلادبع  هک  مدینش  مردپ  زا  دیوگ : دمحا  نب  هّللادبع 

. تسین هّجوت  لباق  وا  تیاور  دیوگ : نامحرلادبع  دروم  رد  نیعَم  نبا  دیوگ : يرُود 
. تسا هدرک  فیعضت  تّدش  هب  ار  وا  ینیِدَم  نب  یلع  دنیوگ : وا  دروم  رد  ِمتاح  وبا  يراُخب و 

. دنتسه فیعض  ثیدح  لقن  رظن  زا  یگمه  ملسا  نب  دیز  نادنزرف  دیوگ : دوواد  وبا 
. تسا فیعض  ثیدح ، لقن  رظن  زا  وا  دنا : هتفگ  نامحرلادبع  دروم  رد  هعرُز  وبا  ییاسَن و 

. تسین يوق  تیاور ، لقن  رد  نامحرلادبع  دیوگ : ِمتاح  وبا 
: دیامن یم  رظن  راهظا  هنوگ  نیا  نامحرلادبع  دروم  رد  ناّبِح  نبا 
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يدایز فوقوم  ثیداحا  هعوفرم و  تروص  هب  ار  يرایـسب  لسرم  ثیداحا  هک  نیا  ات  درک ; یم  لقن  هنوراو  یناداـن ، يور  زا  ار  تاـیاور  وا 
. دیدرگ كرت  هتسیاش  وا  تایاور  روما ، نیا  ببس  هب  درک و  لقن  دانِسا  اب  ار 

. تسا فیعض  ثیدح ، لقن  رظن  زا  ّدج ، روط  هب  یلو  تسا ; هدرک  لقن  يرایسب  تایاور  دیوگ : دعس  نبا 
. دننک یمن  لالدتسا  جاجتحا و  وا  تایاور  هب  ملع  لها  شا ، هظفاح  یناوتان  تهج  هب  هک  تسا  یناسک  زا  نامحرلادبع  دیوگ : همیَزُخ  نبا 

. تسا رکنم  وا  تایاور  دیوگ : یجاس 
. تسا فعض  تیاهن  رد  سانش  ثیدح  ياملع  دزن  رد  وا  تایاور  دیوگ : يواحَط 

. دنتسه فیعض  ثیدح ، لقن  رظن  زا  دیز  نادنزرف  دیوگ : یناجزوج 
. تسا هدرک  لقن  ار  یگتخاس  ثیداحا  شردپ  زا  نامحرلادبع  دنیوگ : میعن  وبا  مکاح و 

بیذـهت رد  دـیناوت  یم  رگید  نانخـس  اب  هارمه  ار  بلاطم  نیا  ( 1 (. ) 1) دنراد رظن  قاّفتا  وا  فعـض  رب  ناسانـش  لاجر  دـیوگ : يزوَج  نبا 
. دیبایب 162 و 163   / 6 بیذهتلا :

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  ملسا  نب  دیز 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  ملسا  نب  دیز 
. تسا ملسا  نب  دیز  تیاور ، نیا  نایوار  زا  رگید  یکی 

هتفگ نیعَم  نبا  هک  یلاح  رد  تسا . هدرک  لقن  ار  یتایاور  هریره  وبا  يراصنا و  هّللادـبع  نب  رباج  زا  وا  هک  دـنا  هتـشاگن  ناسیون  لاح  حرش 
: تسا

. دوب هدینشن  هریره  وبا  رباج و  زا  ار  یتیاور  چیه  دیز 
دارفا نآ  زا  ار  یتایاور  دـیز ، هک  تسا  نیا  رگنایب  اه  نآ  موهفم  هک  دـنا  هداد  تبـسن  وا  هب  باحـصا ، رگید  زا  ار  یبلاـطم  هنوگ ، نیمه  هب 

. تسا هدینشن  ناشیا  زا  زگره  هک  هدرک  لقن 
: دیوگ یم  هک  اج  نآ  تسا ; هدیدنسپ  ار  وا  نخس  هدرک و  لقن  وا  زا  رجح  نبا  تسا و  هدرک  حیرصت  هتکن  نیا  هب  ّربلادبع  نبا 

. تسا هدرک  یم  سیلدت  ثیدح  لقن  رد  دیز  هک  تسا  نیا  رگناشن  هک  هدرک  نایب  ار  یبلاطم  دیهمتلا »  » باتک همّدقم  رد  ّربلادبع  نبا 
نیا رد  دنک و  یم  ریسفت  دوخ  رظن  يأر و  هب  ار  نآرق  وا  هک  نیا  زج  مناد  یمن  وا  رب  یبیع  هک  تسا  هدش  لقن  رمع  نبا  زا  اه ، نیا  رب  نوزفا 

(. 1) دیامن یم  يور  هدایز  راک 
(1 . ) دـنا هدـش  عقاو  بهو  نبا  رجح و  نبا  ّربلادـبع ، نبا  نیب  هک  تسا  تیاور  نیا  ناـیوار  یـسررب  زا  یـشوپ  مشچ  اـب  دـش ، ناـیب  هچ  نآ 

.346 345 ـ   / 3 بیذهتلا : بیذهت 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  راّکَب  نب  ریبز 

ناسانش لاجر  راتفگ  رد  راَّکب  نب  ریبز 
. تسا هدرک  لقن  راَّکب  نب  ریبز  زا  هباصإلا »  » رد رجح  نبا  ار  تیاور  نیا 

فارحنا هار  هتفاترب و  رس  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  دوب  يدارفا  زا  هّکم و  رهـش  یـضاق  راَّکب ، نب  ریبز 
. تشذگرد لاس 256  رد  ریبز  تسا . هتفرگ  رارق  نعط  حدق و  دروم  زین  ّتنس  لها  دزن  رد  یگژیو ، نیا  اب  دومیپ و  یم  ار 

. متشونن وا  زا  یثیدح  یلو  مدید ، ار  ریبز  نم  هک  تسا  هدش  لقن  ِمتاح  یبا  نبا  زا 
(. 1) تسا رکنم  وا  ثیدح  تسا : هتفگ  هدروآ و  ءافعض »  » باتک رد  ار  راَّکب  نب  ریبز  ینامیلس ، یلع  نب  دمحا 
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.278  / 3 بیذهتلا : بیذهت  ( 1 . ) تسا هدش  لقن  لسرم  روط  هب  ریبز ، زا  رجح  نبا  تیاور  نیا ، رب  نوزفا 

رمع زا  دعب  موثلک  ّما  جاودزا  تایاور  دنس  یسررب 

رمع زا  دعب  موثلک  ّما  جاودزا  تایاور  دنس  یسررب 
. درادن یساسا  هیاپ و  چیه  یتیاکح  نینچ  هک  دش  نشور  یلاجر ، ياه  یسررب  هب  هّجوت  اب  هک  دوب  طوبرم  ارجام  لصا  هب  دش  نایب  هچ  نآ 

. مییامن یم  یسررب  دشاب ، یم  رمع  گرم  زا  دعب  موثلک  ّما  جاودزا  رگنایب  هک  ار  یتایاور  دنس  نونکا 
گرم زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اه ، نآ  بجوم  هب  هک  دـنا  هدرک  لقن  موثلک  ّما  لاح  حرـش  رد  ار  یتایاور  ّتنـس ، لـها  عباـنم 

رد هک  تسا  هرهاـطلا » ۀـیّرذلا   » باـتک تیاور ، نیا  یـساسا  یلـصا و  هاـگیاج  دروآرد . رفعج . . .  نب  نوـع  جاودزا  هب  ار  موـثلک  ّما  رمع ،
. تسا هدش  لقن  باتک ، نیا  زا  زین  عبانم . . .  رگید  و  یبقعلا » رئاخذ  «، » هباصإلا «، » هباغلا دسُأ   » ياه باتک 

: قیرط زا  هک  نسح . . .  نب  نسح  زا  تیاور  نیا 
; راّبجلادبع نب  دمحا 

; ریُِکب نب  سنوی 
; قاحسا نبا 

. تسا هدش  تیاور  نسح . . .  نب  نسح  زا 
. میتفگ نخس  تیاور  نیا  دنس  دروم  رد  رتشیپ  ام  هّتبلا 

لقن (1 ـ ) تسا مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  تیب  لها  زا  ناـفرحنم  ریهاـشم  زا  هک  يرْهُز ـ  باهـش  نبا  زا  دوخ  دنـس  اـب  یبـالوُد  ار  تیاور  نیا 
. تسا هدرک 

هک عینم ـ  نبا  هک  مینک  یم  يروآدای  ار  هتکن  نیا  طقف  مییامن و  یم  یشوپ  مشچ  دنـس ، نیا  رد  رگید  نایوار  یـسررب  زا  قیقحت  نیا  رد  ام 
یلع ترضح  يراگتـساوخ  تیاور  دروم  رد  هک  يا  هلاسر  هب  ( 1 (. ) 2) دوب کلملادـبع  نب  ماـشُه  نزردارب  تسا ـ  هدرک  تیاور  يرْهُز  زا 

. دینک هعجارم  میا ، هتشاگن  لهج  وبا  رتخد  زا  مالسلا  هیلع 
.13  / 7 بیذهتلا : بیذهت  ( 2)

موثلک ّما  تافو  تایاور  دنس  یسررب 

موثلک ّما  تافو  تایاور  دنس  یسررب 
. تسا هدش  لقن  يربکلا » تاقبطلا   » باتک رد  دعـس ، نبا  طّسوت  هدـمع  روط  هب  هدیـسر ، ام  تسد  هب  موثلک  ّما  تافو  دروم  رد  هک  یتایاور 

. مینک یم  یسررب  ار  اه  نآ  تلالد  نآ ، زا  سپ  مییامن و  یم  یهاگن  اه  نآ  دنس  هب  اج  نیا  رد 
. میزادرپ یم  وا  تالاوحا  یسررب  هب  نیا ، رب  انب  دوش . یم  یهتنم  یبْعَش  رماع  هب  تیاور ، نیا  ياهدنس  هدمع  شخب  دیدرت  یب 

یبْعَش رماع  لاح  حرش  هب  یهاگن 

یبْعَش رماع  لاح  حرش  هب  یهاگن 
. داهن دوجو  هصرع  هب  اپ  یبْعَش  رماع  هک  دوب  هدنام  یقاب  رمع  تفالخ  زا  لاس  شش 

. تفگ عادو  ار  یناف  راد  مدص ، لاس  زا  دعب  يو 
. تسا لسرم  وا  تیاور  ور ، نیا  زا 
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. دوب نایناورم  یضاق  یبعش ،
هب درک و  ییوگدـب  ترـضح  نآ  زا  دـمآ و  جاّجَح  دزن  هک  يروط  هب  دـمآ ، یم  رامـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  ناـفرحنم  زا  وا 

)!!(. داد مانشد  ناشیا 
(. 1) تخادرپ وا  زردنا  دنپ و  هب  دش و  نیگمشخ  شراک  نیا  زا  يرَصب  نسح 

بجوم وا  هدیجنـسن  نخـس  نیا  )!!( تشادـن ; ظـفح  زا  ار  نآ  دوـب و  هدـناوخن  نآرق  یلع ، دـیوگب : اـت  تشاداو  ار  وا  ینمـشد  هنیک و  نیا 
(. 2) دندرک در  ار  بلطم  نیا  هتفرگ و  رارق  وا  ربارب  رد  يا  هّدع  هک  دیدرگ 

: هک دنک  لعج  ار  نومضم  نیا  هب  یتایاور  ات  تشاداو  ار  وا  ینمشد ، نیمه 
)!!(. تفگ ریبکت  راهچ  دناوخ و  زامن  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  رب  رکبوبا  1 ـ 

زاـمن وا  رب  اـت  داتـسرف  وـلج  ار  وا  تفرگ و  ار  رکبوـبا  ياـه  لـغب  ریز  درک و  نـفد  هنابـش  ار  وا  یلع  تشذـگرد ، همطاـف  هـک  هاـگ  نآ  2 ـ 
)!!(. دناوخب

فعـض و تیاور  نیا  رد  دـیوگب : نآ  لـیذ  رد  هک  تسا  هدـش  ریزگاـن  رجح  نبا  هک  تسا  راکـشآ  ردـق  نآ  تیاور  نیا  ندوـب  یگتخاـس 
(. 3) تسا یعاطقنا 

ـ  دوب ثراح  عّیشت  تهج  هب  طقف  نیا  هک  درامشب ـ  وگغورد  ار  ینادمه  ثراح  دننامه  یتّیصخش  ات  تشاداو  ار  وا  ینمـشد ، نیا  نینچمه 
. دندرک ضارتعا  وا  هب  يا  هّدع  هک  ییاج  ات 

بیذـکت ار  ثراح  یبعـش ، هک  دـنک  یم  لقن  میهاربا  زا  هک  اج  نآ  ملعلا ،»  » مان هب  شباتک  رد  ّربلادـبع  نبا  دـیوگ : دروم  نیا  رد  رجح  نبا 
: دسیون یم  تسا ، هدرک 

هک ارچ  دوش ; تازاـجم  تسا ، هدرک  داـی  وـگغورد »  » هب يو  زا  هدرک و  بیذـکت  ار  ثراـح  هک  ببـس  نیا  هب  یبعـش  هک  منک  یم  ناـمگ 
 / 2 مولعلا : ءایحا  ( 1 (. ) 4) تسا مالـسلا  هیلع  یلع  هب  يزرورهم  رد  وا  يور  هدایز  شمرج ، اـهنت  دوب و  هدـشن  راکـشآ  ثراـح  زا  یغورد 

.346
 . 541  / 1 ءارقلا : تاقبط  یف  ۀیاهنلا  ۀیاغ  ( 2)

.267  / 8 هباصإلا : ( 3)
.135  / 2 بیذهتلا : بیذهت  ( 4)

راّمع یبا  نب  راّمع  لاح  حرش  هب  یهاگن 

راّمع یبا  نب  راّمع  لاح  حرش  هب  یهاگن 
: هک ددرگ  یم  مولعم  وا  لاح  حرش  هب  هاتوک  هاگن  کی  رد  دوش ، یم  یهتنم  راّمع  یبا  نب  راّمع  هب  تایاور  نیا  زا  یخرب  هک  ییاج  نآ  زا 

بیذهت ( 1 (. ) 1) دـنا هدز  حدـق  نعط و  وا  رب  نارگید  ناّبِح و  نبا  يراُخب ، جاّجَح ، نب  ۀبعُـش  دـننام  لیدـعت ، حرج و  ِنایاوشیپ  زا  يا  هّدـع 
.707  / 1 بیذهتلا : بیرقت  ، 341  / 7 بیذهتلا :

عفان لاح  حرش  هب  یهاگن 

عفان لاح  حرش  هب  یهاگن 
. میشاب هتشاد  یلامجا  یهاگن  زین  وا  لاح  حرش  هب  تسا  مزال  ور ، نیا  زا  دسر . یم  رمع ، نبا  يالوم  عفان  هب  تایاور  نیا  زا  رگید  یخرب 

: دوب هتفگ  وا  هب  رمع  نب  هّللادبع  مینادب  هک  تسا  یفاک 
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. تسب یم  غورد  ساّبع  نبا  رب  همَرْکِع  هک  ناس  نآ  دنبن ، غورد  نم  رب  سرتب و  ادخ  زا  عفان ! يا 
. تسا روهشم  همَرْکِع  عفان و  لاح  حرش  رد  رمع  نبا  نخس  نیا 

(1 (. ) 1) تسا عطقنم  رمع  زا  عفان  تایاور  دـیوگ : یم  هک  اج  نآ  تسا ، هّجوت  لـباق  عفاـن  دروم  رد  لـبنح  نب  دـمحا  نخـس  نیا ، رب  نوزفا 
.370  / 10 بیذهتلا : بیذهت 

ّیهَب هّللادبع  لاح  حرش  هب  یهاگن 

ّیَهب هّللادبع  لاح  حرش  هب  یهاگن 
. تسا راسَی  نب  هّللادبع  نامه  وا  دسر و  یم  ّیَهب  هّللادبع  هب  تایاور  نیا  زا  یخرب 

. تسا لسرم  وا  تیاور  سپ  دوب . . .  ریبز  نب  بعصم  يالوم  هّللادبع ، دیوگ : يو  دروم  رد  رجح  نبا 
زا طقف  وا  دنا : هتفگ  هدرک و  بیذـکت  ار  وا  املع  درک . تیاور  نم  يارب  هشیاع  دـیوگ : یم  تسا ، هدرک  تیاور  هشیاع  زا  هاگ  ره  درم  نیا 

. دنک یم  تیاور  ریبز  نب  ةَوْرُع 
وا ثیداحا  دوش و  یمن  جاجتحا  ّیَهب  تایاور  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  هدرک و  دای  هّللادبع  زا  للعلا »  » باتک رد  زین  ِمتاح  یبا  نبا 

(. 1) دنا برطضم 
. موثلک ّما  هب  طوبرم  تایاور  ياهدنس  دروم  رد  دوب  یبلاطم  دش ، نایب  هچ  نآ 

 . 82 و 83  / 6 بیذهتلا : بیذهت  ( 1 . ) میدیشوپ مشچ  تیاور ، نیا  رگید  نایوار  یسررب  زا  میدومیپ و  ار  راصتخا  هار  اج  نیا  رد  ام  هّتبلا 

اه نآ  تلالد  تایاور و  نتم  یسررب  مّوس : شخب 

: مکی روحم 

نوتم هب  یهاگن  ناتـساد ، نیا  ناـیوار  یـسررب  زا  سپ  اـت  اـیب  نم  اـب  قح ! ِرگوجتـسج  اـه  نآ  تلـالد  تاـیاور و  نتم  یـسررب  مّوس  شخب 
مهیلع تیب  لها  نانمـشد  يوس  زا  هدمآ  لمع  هب  ياه  يزرو  ضرغ  دـهاش  کیدزن  زا  ات  میـشاب . . .  هتـشاد  اه  نآ  ياه  تلالد  تایاور و 

. میشاب ناتساد ـ  لحارم  مامت  رد  مالسلا ـ . . . 
: مکی روحم  میریگ : یم  یپ  روحم  دنچ  زا  ار  یسررب  نیا 

: تسا هدمآ  نینچ  دش ، نایب  هک  ییاه  تیاور  رد 
رفعج شردارب  رـسپ  يارب  ار  شرتخد  هک  نیا  هدرک و  نایب  موثلک  ّما  ندوب  لاس  ّنس و  مک  ار  رمع  اب  دوخ  تفلاخم  ّتلع  مالـسلا  هیلع  ماما 

. تسا هتشاد  هگن  بلاط ، یبا  نب 
. ما هتشاد  هگن  رفعج  نارسپ  يارب  ار  منارتخد  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  میناوخ : یم  دعس  نبا  تیاور  رد 

. ما هدرک  اّیهم  مردارب  رسپ  يارب  ار  وا  نم  دومرف : شترضح  هک  تسا  هدمآ  مکاح  تیاور  رد 
. تسا هّچبرتخد  وا  دومرف : شترضح  هک  میناوخ  یم  دعس  نبا  زا  رگید  تیاور  رد 

. دنا هدرک  لقن  هنوگ  نیمه  زین  نارگید  ریثا و  نبا  ّربلادبع ، نبا  هّتبلا 
. تسا کچوک  راک ، نیا  يارب  وا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  یقهیب  تیاور  رد  و 

نم جاودزا  هب  ار  وا  تفگ : تشگزاب و  هراـبود  رمع  هک  نیا  رگم  تسا ، هدـماین  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  يرگید  بلطم  تاـیاور  نیا  رد  سپ 
 . . . هک تسین  یسک  نیمز  يور  رد  دنگوس ! ادخ  هب  روآرد ;
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دنیبب ار  وا  رمع  ات  داتسرف  رمع  دزن  هب  ار  شرتخد  هک  نیا  رگم  درکن  يراک  تسا ـ  هدمآ  تایاور  نیا  رد  هک  ناس  نآ  مالـسلا ـ  هیلع  ماما  و 
. . .)!!(.

تنیز دنتـسارآ و  ار  وا  سپ  دـنزاس ; هداـمآ  ار  يو  اـت  درک  رما  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  هدـش  هفاـضا  بلطم  نیا  تاـیاور  یخرب  رد  و 
 . . .)!!(. دشاب وا  رسمه  دش ، یضار  وا  هب  دیدرگ و  عقاو  وا  دنسپ  دروم  رگا  ات  داتسرف . . .  رمع  دزن  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  دندرک و 

دوش یم  نوگرگد  شریذپ  هب  عطاق ، حیرص و  شریذپ  مدع  زا  هّیضق ، نیا  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ماما  عضوم  هنوگچ  هک  تسا  روآ  تفگش 
؟ دنک یم  رییغت  ّدح  نیا  ات  یگداس و  نیا  هب  شرظن  ددرگ و  یم  زاب  دوخ  نخس  زا  تعرس  هب  شترضح  و 

. دراد هشیدنا  لّمأت و  هب  زاین  تسا و  زیگنارب  دیدرت  عوضوم  نیا  لقا  ّدح  دنک !؟ یم  رواب  یسک  هچ 
لها يامدـق  راثآ  رد  ات  دـنا  هدیـشوک  هک  یقیاقح  دوش ، یم  راکـشآ  دنمـشیدنا ، هدـنناوخ  يارب  یقیاقح  هدـنکارپ ، تایاور  يال  هب  ـال  زا 

: مییامن یم  نایب  ار  تایاور  نآ  زا  یخرب  کنیا  دوش . هتشاد  هگن  یفخم  تروص  هب  نانچ  مه  ثیدح ،
: تسا هدمآ  نینچ  هدرک ، لقن  رمع  نب  هّللادبع  قیرط  زا  دوخ  دنس  اب  ياّفوتم 483 ـ  یلزاغَم ـ  نبا  هک  یتیاور  رد 

هراـبرد بلاـط  یبا  نب  یلع  رب  يراـشفاپ  رارـصا و  هب  ارم  هچ  نآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  مدرم ! يا  تفگ : تفر و  ربـنم  زارف  رب  باّـطخ  نب  رمع 
: تفگ یم  هک  مدوب  هدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دوب  نیا  طقف  تشاداو ، شرتخد 

«; امهبحاصل ناعفشی  ۀمایقلا ; موی  نایتأی  امّهنإف  يرهصو ، یبسن  ّالإ  ۀمایقلا [ موی   [ عطقنم رهصو  بسن  ببس و  ّلک  »
دـنیآ و یم  تمایق  زور  رد  ود ، نیا  و  نم ، اب  يداماد  بسن و  رگم  تسا ، ینتـسسگ  تماـیق  زور  رد  يداـماد  يدـنواشیوخ و  بسن و  ره  »

(. 1 «) دننک یم  تعافش  ناشنابحاص  يارب 
وگ تفگ و  نآ  هرابرد  رهش  حطس  رد  و  دوب ، هدش  نیعبات  هباحص و  یتفگش  بّجعت و  دروم  هّیـضق ، نیا  هک  دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  زا 

دنوادـخ هب  دـنک و  ناـیب  ار  يراگتـساوخ  نیا  زا  دوخ  فدـه  ینلع ، روط  هب  اراکـشآ و  اـت  درک  ریزگاـن  ار  رمع  هک  يا  هنوگ  هب  دـش ، یم 
رب ور ، نیا  زا  دوب و  هدینـش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  يو  هک  هچ  نآ  زج  تسا  هتـشادن  یلیلد  وا  راک  نیا  هک  دیامن  دای  دـنگوس 

 . . . تشاد يراشفاپ  رارصا و  راک  نیا 
سکع هدوب و  هنوگچ  وا  يراشفاپ  رارصا و  هک  تسا  هدادن  حیـضوت  هدرکن و  هفاضا  ار  یبلطم  وا  يراشفاپ  رارـصا و  هرابرد  نتم ، نیا  یلو 

!؟ تسا هدوب  وحن  هچ  هب  نآ ، هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ماما  لمعلا 
: تسا هدمآ  يدادغب  بیطخ  تیاور  رد 

یم دمآ و  یم  یلع  دزن  هب  اهراب  درک و  يراگتساوخ  دوب ـ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  زا  هک  ار ـ  شرتخد  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  باّطخ  نب  رمع 
ما هدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  ینخس  طقف  میایب ، وت  دزن  هب  دایز  ات  تسا  هتشاداو  ارم  هچ  نآ  نسحلا ! ابا  يا  تفگ :

. . .
. دمآ یم  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  اهراب  رمع  هک  تسا  هدش  حیرصت  تیاور  نیا  رد 

: تسا هدمآ  دعس  نبا  ياه  لقن  زا  یکی  رد  دوش . یم  ساسحا  دیدهت  يوب  اه  نآ  زا  هک  تسا  یبلاطم  رگید ، تایاور  یخرب  رد 
فده هک  میناد  یم  ام  یلو  تسین ، نیا  وت  رذع  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : تسا ، هّچبرتخد  وا  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  خساپ  رد  رمع 

. تسیچ وت 
هکلب تسین ، نیا  وت  فده  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : رمع  تسا : هدمآ  دنا ، هدرک  لقن  قاحـسا  نبا  زا  هک  يربط  ّبحم  یبالوُد و  تیاور  رد 

(. 2) يرادزاب رما  نیا  زا  ارم  یهاوخ  یم 
اب یبالوُد  هک  یتیاور  رد  تسا . هتـشاد  یّمهم  شقن  ایاضق  نیا  رد  زین  رمع » هنایزات   » هک تسا  هدـش  نایب  تحارـص  هب  اه  تیاور  یخرب  رد 

: میناوخ یم  هنوگ  نیا  تسا ، هدرک  لقن  رمع  يالوم  ملسا ، زا  دوخ  دنس 
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. درک تروشم  نسح  لیقع و  ساّبع ، اب  یلع  درک . يراگتساوخ  ار  موثلک  ّما  بلاط ، یبا  نب  یلع  زا  رمع 
نیا رگا  دنگوس ! ادخ  هب  دیازفا . یم  تراک  رد  وت  تریصب  مدع  رب  طقف  اه  هام  اهزور و  ندش  يرپس  تفگ : یلع  هب  دش و  ینابـصع  لیقع 

. دوش یم  نانچ  نینچ و  یهد  ماجنا  ار  راک 
، ینیب یم  هچ  نآ  هب  ار  وا  رمع  هناـیزات  هکلب  دوبن ، یهاوخریخ  تحیـصن و  يور  زا  وا  نخـس  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : ساـّبع  هب  یلع 

(. 3) تسا هتشاداو 
« رمع هنایزات   » زا نخس  لیقع و  تفلاخم  هّیضق  یلو  هدرک ، تیاور  شردپ  زا  ملـسا  نب  دیز  زا  ار  ربخ  نیا  زین  یناهفـصا  میعن  وبا  یفرط ، زا 

: میناوخ یم  ار  تیاور  نیا  مه  اب  تسا . هدرک  فذح  ار 
زا سپ  تفگ . نخس  یناهنپ  وا  اب  دناوخارف و  دوخ  دزن  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  باّطخ ، نب  رمع  هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  ملسا  نب  دیز 

. درک تروشم  رمع ، هب  موثلک  ّما  جیوزت  هرابرد  نیسح  لیقع و  ساّبع ، اب  دمآ و  ( 4) هّفُص هب  تساخرب و  یلع  نآ ،
: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هک  داد  ربخ  نم  هب  رمع  تفگ : یلع 

«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »
(. 5 «) نم يدنواشیوخ  بسن و  رگم  تسا ، ینتسسگ  تمایق  زور  يدنواشیوخ  بسن و  ره  »

وا نتشاد  هگن  موثلک و  ّما  ّنس  ندوب  کچوک  عوضوم  رب  هوالع  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  اه ، نیا  زا  هتـشذگ 
ّیلو ریما و  ود  نم ، اب  وا  دومرف : شترـضح  هک  اـج  نآ  تسا . هدروآ  دوخ  عاـنتما  تفلاـخم و  يارب  زین  يرگید  ّتلع  شردارب ، رـسپ  يارب 

(. 6) دراد زین  يرگید 
امهیلع نینـسح  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یتیاور ، رب  انب  دوب و  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ود ، نآ  زا  ترـضح  روظنم 

. درک تروشم  ساّبع  لیقع و  مالسلا ،
تیاضر هلزنم  هب  توکـس  نیا  هک  تسا ، هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  توکـس  زا  یکاح  تسا ، هدش  لقن  ملـسا  زا  هک  تیاور  نیا 

. تسا هدش  یّقلت  ناشیا 
: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  هکلب 

رمع زا  سپ  یـسک  هچ  ناجردـپ ! تفگ : دروآ و  اـج  هب  ار  يادـخ  ياـنث  دـمح و  درک . نخـس  هـب  عورـش  نـسح  دـنام و  تکاـس  نیـسح 
، تفر ایند  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  دوب و  نیشنمه  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  وا  دراد ؟ ار  يرما  نینچ  یگتـسیاش 

)!!(. درک راتفر  تلادع  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  تفالخ  وا  دوب . یضار  وا  زا 
(. 7) مشاب هدرک  مامت  رفن  ود  امش  يأر  نودب  ار  يراک  متشادن  تسود  یلو  مرسپ ! یتفگ  تسار  تفگ : یلع 

: تسا هدـمآ  تیاور  نآ  رد  دراد . تاـفانم  تسا ، هدرک  لـقن  نسح  نب  نسح  زا  هکیلم  یبا  نبا  زا  یقهیب  هک  یتـیاور  اـب  تیاور ، نیا  یلو 
. دیروآرد ناتیومع  جاودزا  هب  ار  وا  تفگ : نیسح  نسح و  هب  یلع 

. دراد باختنا  ّقح  تسا و  نانز  رگید  دننام  ینز  مه  وا  دنتفگ : اه  نآ 
. میرادن ار  وت  زا  يرود  لّمحت  ناجردپ ! تفگ : تفرگ و  ار  وا  سابل  نماد  نسح  تساخرب و  مشخ  اب  یلع 

(. 8) دیروآرد رمع  جاودزا  هب  ار  وا  سپ  تفگ : یلع 
لوق زا  ار  فالتخا  نیمه  نیع  دـینک ! ّتقد  دـنا . هتخادرپ  نیغورد  ناتـساد  نیا  فیرحت  هب  هناهاگآ  دـمع و  يور  زا  یهورگ  لاح ، نیا  اب 

: میناوخ یم  تیاور  نآ  رد  دنا ; هدرک  تیاور  رفعج  نب  نوع  اب  موثلک  ّما  جاودزا  يارجام  رد  نسح ، نب  نسح 
(. 9  . . .) دنتفگ وا  هب  هدمآ و  وا  دزن  نیسح ، نسح و  شناردارب  دش ، هویب  باّطخ  نب  رمع  زا  بلاط ، یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  هک  یتقو 
یبا نب  یلع  مامإلا  بقانم  ( 1 . ) تسا هتفرگ  رب  رد  ار  يروآ  هدـنخ  لطاب و  بلاطم  روآ و  مرـش  ییاه  غورد  هک  تسا  ینالوط  یتیاور  نیا 
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134 و 135. یلزاغم : نبا  مالسلا ، هیلع  بلاط 
.286 یبرقلا : يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  ( 2)

. دییامرف هعجارم  ( 31  ) هحفص رد  جردنم  یقرواپ  هب  . 160 هرهاطلا : ۀیّرذلا  ( 3)
. دشاب یم  نایاونیب  ارقف و  شیاسآ  لحم  تسا و  هدیشوپ  امرخ  هدیرج  زا  نآ  فقس  هک  نیمز  زا  رتدنلب  یهاگیاج  ( 4)

.42  / 2 ءایلوالا : ۀیلح  ( 5)
.289 یبقعلا : رئاخذ  ( 6)
.289 یبقعلا : رئاخذ  ( 7)

هرامش 13660.  185  / 7 يربکلا : ننسلا  ( 8)
.290 یبقعلا : رئاخذ  162 و 163 و  هرهاطلا : ۀیّرذلا  ( 9)

: ّمود روحم 

: مّود روحم 
نایب وا  ّنس  ندوب  کچوک  ار  موثلک  ّما  جاودزا  اب  دوخ  تفلاخم  ّتلع  مالـسلا  هیلع  ماما  تایاور ، زا  يرایـسب  رد  هک  دش  نایب  نیا  زا  شیپ 

ور نیا  زا  درک . یمن  قیدصت  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  رمع ، هک  تسا  نیا  ددرگ ، یم  راکـشآ  اه  تیاور  نیا  زا  هچ  نآ  دومرف . . .  یم 
رما نیا  هب  تایاور  زا  یخرب  رد  یّتح  دیـسر . دیدهت  هب  راک  هک  ییاج  ات  دومن . . .  یم  يراشفاپ  رارـصا و  دمآ و  یم  شترـضح  دزن  اهراب 

: تسا هدمآ  يربط  ّبحم  یبالوُد و  تیاور  رد  تسا . هدش  حیرصت 
. تسا کچوک  وا  تفگ : یلع 

، ییوگ یم  وت  هک  تسا  روط  نیا  رگا  يراد . زاب  رما  نیا  زا  ارم  یهاوخ  یم  وت  یلو  تسین ، نیا  وت  رذع  دـنگوس ! ادـخ  هب  هن ، تفگ : رمع 
(. 1  . . .) تسرفب نم  دزن  هب  ار  وا 

نآ نایوار  ناثّدحم و  زا  یضعب  دومن . . .  یم  دنسپان  تشز و  ّتنـس  لها  ياملع  دزن  رد  رمع ، زا  یلامعا  نینچ  رودص  هک  ییاج  نآ  زا  و 
بیطخ تیاور  هب  هک  یسک  دنا . . .  هدرک  زیهرپ  رمع  بیذکت  دیدهت و  رارصا ، مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يراددوخ  ّتلع  لقن  زا  اه ،

.286 یبقعلا : رئاخذ  157 و 158 ، هرهاطلا : ۀیّرذلا  ( 1 . ) دنام دهاوخن  ناهنپ  وا  هدید  زا  عوضوم  نیا  دنک ، هعجارم  يدادغب 

: مّوس روحم 

: مّوس روحم 
اب تفگ : موثلک  ّما  هب  دـیچیپ و  ار  نآ  تساوخ و  يا  هچراپ  یلع  هاگ  نآ  دـیوگ . . . : یم  دـنک و  یم  لقن  نارگید  يدـقاو و  زا  دعـس  نبا 

 . . . ورب رمع  دزن  نیا ،
وا دزن  نیا ، اب  تفگ : داد و  يو  هب  ار  يا  هچراپ  دَز و  ادـص  ار  موثلک  ّما  یلع ، تسا : هدـمآ  قاحـسا  نبا  زا  لقن  هب  يربط  ّبحم  ترابع  رد 

 . . . ورب
زج درکن و  زاب  ار  هچراـپ  وا  تفگ : تشگزاـب ، شردـپ  دزن  هب  موثلک  ّما  یتقو  ور ، نیا  زا  دـنیبب . ار  وا  رمع  هک  دوب  تهج  نیا  هب  راـک  نیا 

. درکن هاگن  يزیچ  هب  نم ،
تسا هدرک  هولج  دنسپان  تشز و  يزوَج ـ  نب  طبس  دننامه  ّتنـس ـ  لها  ياملع  زا  یخرب  رظن  رد  ناناملـسم  هفیلخ  زا  يراتفر  نینچ  يرآ ،

. درک میهاوخ  نایب  ار  وا  نانخس  يدوز  هب  هک 
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. دنا هدرواین  ناشتایاور ، رد  ار  عوضوم  نیا  ناثّدحم ، زا  رگید  یخرب  ساسا ، نیا  يور 
: تسا هدرک  تیاور  هنوگ  نیا  یبالوُد  رُشب  وبا 

یم مالـس  وت  هب  مردپ  وگب : وا  هب  ورب و  نینمؤملاریما  دزن  هب  تفگ : دز و  ادص  دوب ـ  يا  هّچبرتخد  تقو  نآ  رد  هک  ار ـ  موثلک  ّما  یلع ، . . . 
 . . . میدروآرب يدوب  هتساوخ  هک  ار  یتجاح  ام  دیوگ : یم  دناسر و 

: تسا هدرک  تیاور  هنوگ  نیا  زین  يدادغب  بیطخ 
. روآرد نم  جاودزا  هب  ار  وا  تفگ : درک و  يراگتساوخ  ار  موثلک  ّما  یلع ، زا  رمع 

. ما هتشاد  هگن  رفعج  نب  هّللادبع  مردارب  رسپ  يارب  ار  وا  نم  دومرف : یلع 
. دنک یمن  تیاعر  ار  وا  لاح  نم ، زا  رتهب  یسک  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : رمع 
 . . . دمآ نیرجاهم  دزن  هب  رمع  دروآرد و  رمع  جاودزا  هب  ار  وا  یلع  نآ ، زا  سپ 

: مراهچ روحم 

: مراهچ روحم 
: هلمج زا  دنا ، هدرک  لقن  ار  یعینش  تشز و  روما  ناتساد  نیا  رد 

. دندرک هدامآ  ار  وا  سپ  دورب ; رمع  دزن  هب  ات  دننک  شیارآ  ار  موثلک  ّما  ات  داد  روتسد  یلع  تسا : هدمآ  يدقاو  زا  دعس  نبا  تیاور  رد 
. دنتسارآ ار  وا  تسا : هدمآ  رماع  نب  ۀَبْقُع  زا  يدادغب  بیطخ  تیاور  رد 

هنهرب ار  وا  ياپ  قاس  رمع ، دـمآ ، رمع  دزن  هب  موثلک  ّما  هک  یتقو  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  نارگید  ّربلادـبع و  نبا  تیاور  رد 
)!!(. درک

. تسا تعانش  یتشز و  جوا  رد  بلاطم  نیا  يرآ ،
یکی رگا  هک  یتشز  لامعا  دـنزاس !؟ یم  ار  یتشز  لامعا  نینچ  هک  دـننک  یمن  مرـش  تایاور  نیا  نالعاج  نازادرپ و  غورد  ایآ  یتسار ، هب 

! دنک یم  فارتعا  ناشلامعا  یتشز  هب  هدش و  رّفنتم  اه  نآ  زا  دونشب ، ار  اه  نآ  يداع  مدرم  زا 
!؟ دننک یم  لقن  لعج و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نابز  زا  ار  تشز  يایاضق  نیا  هک  دننک  یمن  مرش  ایآ 

ریثا نبا  دنا . هدز  ایاضق  نیا  فیرحت  هب  تسد  ّتنس  لها  ناثّدحم  زا  یخرب  مینیب  یم  ساسا ، نیمه  يور  تسا . روآ  مرش  یتسار  هب  يرآ ،
. تشاذگ وا  رب  ار  شتسد  رمع  دیوگ : یم  تسا و  هدرک  فیطلت  ار  هّیضق  نیا 

. تفرگ ار  وا  يوزاب  رمع ، دنا : هدروآ  هنوگ  نیا  دروم ، نیا  رد  يربط  ّبحم  یبالوُد و 
)!!(. دیشک شوغآ  هب  تفرگ و  ار  وا  رمع  دنیوگ : یم  رگید  ياج  رد 

. دنا هدرکن  لقن  يزیچ  هنیمز  نیا  رد  يروباشین  مکاح  یقهیب و  نوچ  زین  یخرب 
 . . تسا هدروآ  راصتخا  روط  هب  ار  هّیضق  نیا  نومضم  ناّمـس  نبا  دیوگ : یم  دنک ، یم  لقن  ار  تایاور  لیبق  نیا  هک  هاگ  نآ  يربط ، ّبحم 

.
(. 1) درادن ار  بلاطم  نیا  زا  يزیچ  تسا ، هدرک  لقن  وا  هچ  نآ  اّما 

یم هنیمز  نیا  رد  هتشذگرد 654 )  ) يزوَج نب  طبس  دنا . هدرک  بیذکت  ار  هّیضق  نیا  حیرـص ، روط  هب  ناتـساد ، نالقان  زا  یخرب  یفرط ، زا 
: دیوگ

نآ هب  درک و  هنهرب  ار  وا  قاس  رمع  دـنیبب . ار  وا  رمع  اـت  داتـسرف ، رمع  دزن  هب  ار  موثلک  ّما  یلع ، دـسیون : یم  مظتنملا »  » باـتک رد  نم  ّدـج 
)!!(. درک سمل  دز و  تسد 
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يراتفر نینچ  وا  اب  (، 2) دوب مه  زینک  وا  رگا  تسا ; یحیبق  تشز و  راک  نیا  دـنگوس ـ ! ادـخ  هب  نم ـ  رظن  هب  دـیازفا : یم  يزوَج  نبا  طبس 
. درک یمن 

(. 3 (؟ دنهد یم  تبسن  رمع  هب  ار  اهراک  نیا  هنوگچ  سپ  تسین ; زیاج  مرحمان  نز  ندرک  سمل  هک  دنراد  رظن  قاّفتا  ناناملسم  یفرط ، زا 
)!!(. تسا هدمآ  نایم  هب  نخـس  اپ  قاس  نتفرگ  ندیـسوب و  زا  يدادغب  بیطخ  تیاور  رد  دوب . ندرک  سمل  اهنت  شاک  يا  دیوگ : هدـنراگن 

.289 یبقعلا : رئاخذ  هب : دینک  هاگن  ( 1)
اب سایق  لباق  زگره  هک  تسا  حرطم  زینک  اب  راتفر  يارب  یّصاخ  ماکحا  یّنس ـ  هعیش و  زا  ّمعا  ناناملـسم ـ  هقف  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  ( 2)
زا یفنح  يزوَج  نبا  دوصقم  تسا و  یقاب  دوخ  ياـج  رد  رمع ، لـعف  تعانـش  حـبق و  لاـح ، ره  هب  دـشاب . یمن  دازآ  نز  اـب  راـتفر  ماـکحا 

. تسا هتکن  نیمه  هب  هراشا  قوف ، ترابع 
288 و 289. صاوخلا : ةرکذت  ( 3)

: مجنپ روحم 

: مجنپ روحم 
تینهت نم  هب  تفگ : نیرجاهم  هب  رمع  هک  میدناوخ  تسا . تینهت  یعون  هدنریگرب  رد  دنا ، هدرک  لقن  نارگید  دعـس و  نبا  هک  یتیاور  نتم 

قاـّفتا و هب  نم ، هب  تفگ : درک و  تساوخرد  ار  يا  هژیو  تینهت  اـه  نآ  زا  رمع  هک  اـنعم  نیا  هب  (; 1) دنتفگ تینهت  وا  هب  اه  نآ  دـییوگب و 
(. 2) دییوگ تینهت  کیربت و  رایسب ، نادنزرف  نتشاد  نارسمه و  نیب  یلدمه 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ناناملـسم ، همه  رظن  قاّفتا  هب  هک  دوب  ّتیلهاج  نارود  ياه  مسر  زا  نتفگ ، تینهت  عون  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ 
. دوب هدومرف  یهن  نآ  نتفگ  زا  هلآو 

: دنک یم  تیاور  هنوگ  نیا  دوخ ، دنس  هب  لبنح  نب  دمحا  هنیمز ، نیا  رد 
وا هب  یلهاج ، نارود  تینهت  نآ  اب  ام  دـمآ و  ام  دزن  هب  وا  دوب ، هدرک  جاودزا  بلاـطوبا  رـسپ  لـیقع ، دـیوگ : لـیقع  نب  دّـمحم  نب  هّللادـبع 

. میتفگ کیربت  تینهت و 
: دومرف تشاد و  زاب  تینهت  هنوگ  نیا  زا  ار  اـم  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  ارچ  دـییوگن ، تینهت  هنوگ  نیا  دیـشاب ! مارآ  تفگ : لـیقع 

(. 3) دشاب كرابم  وت  رب  رما  نیا  دنک ، كرابم  وت  رب  ادخ  دنادرگ . كرابم  وت  يارب  ادخ  دییوگب :
نیا رگنایب  ای  تسا ، هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یهاون  رماوا و  هب  تبسن  وا  ینادان  لهج و  رگناشن  رمع ، نخس  نیا  هک  ییاج  نآ  زا  و 

رد دنیامن و  فیرحت  ار  نتم  نیا  ات  دنا  هدش  ریزگان  ّتنـس  لها  ياملع  دنک ; هدنز  ار  یلهاج  نارود  ياه  ّتنـس  هتـساوخ  یم  وا  هک  تسا 
: میناوخ یم  نینچ  مکاح  كردتسم »  » رد نیا ، رب  انب  دننک . فّرصت  نآ 

.؟ دییوگ یمن  تینهت  نم  هب  ایآ  تفگ : دمآ و  نیرجاهم  دزن  هب  رمع 
: تسا هدمآ  یقهیب  ننس »  » رد

. دندرک اعد  ریخ ، تکرب و  هب  وا  يارب  اه  نآ  و  دمآ . . .  نیرجاهم  دزن  هب  رمع 
269  / 13 لاّمعلا : زنک  ، 339  / 8 يربکلا : تاقبطلا  ( 1 . ) تسا هدرکن  لقن  دوخ  خیرات  رد  ار  هّیـضق  نیا  ًالـصا  يدادغب  بیطخ  یفرط ، زا 

.465  / 8 هباصإلا : ، 378  / 7 هباغلا : دسُأ  ، 509  / 4 باعیتسإلا : هرامش 37586 ،
هعجارم ءافر »  » هژاو تغل  ياه  باتک  رگید  و  برعلا » ناسل   » باتک هب  تینهت ، هنوگ  نیا  يانعم  زا  یهاـگآ  يارب  . 287 یبقعلا : رئاخذ  ( 2)

. دییامن
ثیدح 25550.  183  / 14 هعیشلا : لئاسو  هب  دینک  هاگن  . 484  / 4 لبنح : نب  دمحا  دنسم  ( 3)
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: مشش روحم 

: مشش روحم 
. تسا نیغورد  جاودزا  نیا  هرمث  تسا ، یسررب  لباق  هک  ناتساد  نیا  زا  يرگید  روحم 

. دروآ ایند  هب  دیز  مان  هب  يرسپ  رمع ، اب  جاودزا  زا  سپ  موثلک  ّما  تسا : هدمآ  اه  تیاور  نیا  زا  يدادعت  رد 
. دروآ ایند  هب  ار  رمع  رتخد  هّیقر ، رمع و  نب  دیز  وا ، تسا : هدمآ  نینچ  يرگید  هورگ  دعس و  تیاور  رد 

(. 1  . . .) دوب موثلک  ّما  اه  نآ  ردام  هک  دیز  همطاف و  و  دیامن . . . : یم  لقن  هنوگ  نیا  رمع ، نادنزرف  دادعت  شخب  رد  يوََون 
: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نارتخد  هرابرد  هَْبیَُتق ، نبا  تیاور  رد 

.334  / 2 تاغللاو : ءامسالا  بیذهت  ( 1 (. ) 2) میدرک رکذ  ار  اه  نآ  هک  دروآ  ایند  هب  ینادنزرف  موثلک  ّما  . . . 
.122 فراعملا : ( 2)

: متفه روحم 

: متفه روحم 
. تسا رمع  گرم  زا  سپ  موثلک  ّما  جاودزا  یگتخاس ، ناتساد  نیا  رد  یسررب  لباق  ياهروحم  زا  یکی 

نیمه یلو  دـنتفرگ ; يرـسمه  هب  ار  موـثلک  ّما  رفعج ، نارـسپ  دّـمحم  سپـس  نوـع ، رمع ، زا  سپ  هک  تسا  هدـش  ناـیب  تیاور  نیدـنچ  رد 
نارود رد  دربن  نیا  دـندش و  هتـشک  رتشوش  دربن  رد  دّـمحم  نوع و  دـنا : هتفگ  دـنا ، هدـش  موثلک  ّما  اب  ود  نآ  جاودزا  هب  لـئاق  هک  یناـسک 

. داد يور  رمع  تفالخ 
: دیوگ هنیمز  نیا  رد  ّربلادبع  نبا 

رفعج نارسپ  دّمحم ، هّللادبع و  شناردارب  و  وا ـ  ردام  دمآ . ایند  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  نوع 
(. 1) دنتشادن يدنزرف  چیه  دندش و  دیهش  رتشوش  گنج  رد  دّمحم ، شردارب  نوع و  دوب . یمَْعثَخ  ْسیَمُع  تنب  ءامسا  بلاط ـ  یبا  نب 

: دیوگ یم  همادا  رد  يو 
نب رمع  گرم  زا  دعب  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دمآ . . .  ایند  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  دّمحم 

(. 2) دش دیهش  رتشوش  گنج  رد  و  درک . . .  جاودزا  بلاط ، یبا  نب  یلع  رتخد  موثلک  ّما  اب  باّطخ ،
چیه نوع  داد و  يور  رمع  تفالخ  نامز  رد  گنج  نیا  دـش . دیهـش  رتشوش  گنج  رد  رفعج  نب  نوع  دـیوگ : یم  دروم  نیا  رد  رجح  نبا 

(. 3) تشادن يدنزرف 
(. 4) تسا هدرک  رظن  راهظا  هنوگ  نیمه  زین  ریثا  نبا 

(. 5) دـنا هدرک  نایب  ار  عوضوم  نیا  تحارـص  هب  ناراگن ، خـیرات  تسا و  هداد  يور  رمع  تفالخ  نارود  رد  دربن  نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش 
. تسا هدرک  حیرصت  عوضوم  نیا  هب  میدرک ، لقن  وا  زا  هک  یترابع  نیا  رد  زین  رجح  نبا 

.315  / 3 باعیتسإلا : ( 1 ! ) دوب دهاوخ  تفگش  رد  دراد و  هّجوت  نانیا  ضقانتم  نانخس  هب  وج ، تقیقح  ِرگشهوژپ  يرآ ،
423 و 424.  / 3 باعیتسإلا : ( 2)

 . 619  / 4 هباصإلا : ( 3)
.302  / 4 هباغلا : دسُأ  ( 4)

 . 550  / 2 خیراتلا : یف  لماکلا  ، 174  / 3 يربط : خیرات  ( 5)
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: متشه روحم 

: متشه روحم 
!؟ رفعج نب  دّمحم  ای  رفعج  نب  نوع  درک : جاودزا  موثلک  ّما  اب  ردارب  ود  نیا  زا  کی  مادک  یتسار  هب  هک ، نیا  رگید  نخس 

ـ  تسا هدمآ  هباصإلا »  » رد هک  ناس  نآ  ینُْطقراد ـ  دعس و  نبا  تسا . هدش  دراو  یفلتخم  ياه  تروص  هب  دروم ، نیا  رد  ّتنس  لها  تایاور 
هّللادبع تشذگرد و  زین  دّمحم  سپس  تفرگ . يرسمه  هب  ار  وا  دّمحم  شردارب ، تفر و  ایند  زا  موثلک  ّما  یگدنز  نارود  رد  نوع  دنیوگ :

. دروآرد دوخ  جاودزا  هب  ار  وا 
دندُرم نم  دزن  رد  شرسپ  ود  هک  ارچ  منک ، یم  مرش  ْسیَمُع ، تنب  ءامسا  زا  نم  تفگ : یم  موثلک  ّما  دنک : یم  تیاور  هنوگ  نیا  دعـس  نبا 

(. 1) تفر ایند  زا  هّللادبع  دزن  رد  موثلک  ّما  یلو  مسرت . یم  یمّوس  نیا  رب  نم  و 
جاودزا موثلک  ّما  اب  رفعج ، نب  دّمحم  دش ، هتـشک  رمع  هک  یماگنه  دیوگ : یم  وا  دـنک . یم  لقن  يرگید  هنوگ  هب  ار  ناتـساد  نیا  هَْبیَُتق  نبا 

(. 2) تفر ایند  زا  وا  دزن  رد  موثلک  ّما  درک و  جاودزا  وا  اب  رفعج  نب  نوع  سپس  دُرم . وا  یگدنز  نارود  رد  درک و 
نوع دزن  رد  ار  وا  تافو  تسا و  هتـسناد  وا  اب  نوع  جاودزا  زا  شیپ  ار  موثلک  ّما  اب  رفعج  نب  دّمحم  جاودزا  هَْبیَُتق  نبا  هک  دینک  یم  هظحالم 

. تسا هدرواین  نایم  هب  هّللادبع  زا  یمان  چیه  هدرک و  رکذ 
يا هراشا  چیه  وا ، اب  نوع  جاودزا  هلأسم  هب  زین  رمع و  زا  دـعب  وا  جاودزا  نایرج  هب  موثلک ، ّما  لاح  حرـش  رد  ّربلادـبع  نبا  هچرگ  یفرط ، زا 

: دیوگ یم  رفعج  نب  دّمحم  لاح  حرش  رد  دوجو ، نیا  اب  تسا ، هدرکن 
جاودزا بلاـط ، یبا  نب  یلع  رتـخد  موـثلک  ّما  اـب  باّـطخ ، نب  رمع  گرم  زا  دـعب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  بلاـط  یبا  نب  رفعج  نب  دّـمحم 

.338  / 8 يربکلا : تاقبطلا  ( 1 (. ) 3) درک
.122 فراعملا : ( 2)

.424  / 3 باعیتسإلا : ( 3)

: مهن روحم 

: مهن روحم 
. مییامن یم  رفعج  نب  هّللادبع  لاح  حرش  هب  یهاتوک  هاگن  شخب ، نیا  رد 

ات تسیز  یم  هّللادبع  شرسمه  اب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رتخد  بنیز  مشاه ، ینب  هلیقع  رـسمه  وا 
. تفر ایند  زا  البرک  هعقاو  زا  دعب  هک  نیا 

: دسیون یم  مالسلا  اهیلع  بنیز  لاح  حرش  رد  دعس  نبا 
هب رـسپ  راهچ  جاودزا ، نیا  هرمث  درک . جاودزا  وا  اب  ِبلَّطملادبع  نب  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هّللادـبع  دوب ، بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز ،

. دوب موثلک  ّما  مان  هب  رتخد  کی  دّمحم و  ساّبع و  ربکا ، نوع  یلع ، ياه  مان 
: دیوگ یم  دنک و  یم  لقن  بئِذ  یبا  نبا  زا  کیدَف  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  ار  یتیاور  همادا ، رد  دعس  نبا 

رـسمه اب  نامز  مه  وا  درک . جاودزا  یلع ، رتخد  بنیز  اب  بلاط ، یبا  نب  رفعج  نب  هّللادبع  تفگ : هنوگ  نیا  نم  هب  نارهم  نب  نامحرلادـبع 
(. 1) دندوب هّللادبع  رسمه  ود ، ره  هک  درک  جاودزا  زین  دوعسم  تنب  الیل  یلع ،  ] هویب [

رتخد همطاف  زا  بلاط ، یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  اه  نآ  ردام  دـیوگ : یم  وا  نادـنزرف  مان  شرامـش  زا  سپ  هّللادـبع ، لاـح  حرـش  رد  يوََون 
(. 2) دوب هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
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ادخ لوسر  هداون  یمـشاه و  ِبلَّطملادبع ، نب  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز ، دسیون : یم  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  هرابرد  رجح  نبا 
. دوب همطاف  شردام  هلآو و  هیلع  هّللا  یّلص 

: دیامن یم  یفّرعم  هنوگ  نیا  ار  بنیز  ریثا ، نبا  دسیون : یم  همادا  رد  يو 
هب ار  وا  شردپ  دوب . رونخـس  هدـیمهف و  دـنمدرخ ، يرتخد  يو  داهن . دوجو  هصرع  هب  اپ  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یگدـنز  نارود  رد  وا 

هتـشک مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  هک  یماگنه  دروآ . ایند  هب  وا  يارب  ینادنزرف  دروآرد ، رفعج ، نب  هّللادـبع  شردارب  رـسپ  جاودزا 
، یماـش درم  نآ  سلجم ، نآ  رد  هک  یماـگنه  دـش . رـضاح  هیواـعم  نب  دـیزی  سلجم  رد  وا  دـش . هدرب  ماـش  هب  سپـس  دوب . وا  هارمه  دـش ،

رگناشن هک  درک  داریا  ینانخس  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  دیزی  دوشگ و  نخـس  هب  بل  بنیز  تساوخ ، زینک  ناونع  هب  ار  همطاف  شرهاوخ 
(. 3) تسا روهشم  فورعم و  ناتساد  نیا  تسوا . بلق  تّوق  درخ و 

دعب هک  دـشاب . . .  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رتخد  موثلک  ّما  نامه  هتـشذگرد ، هیواعم  نامز  رد  هک  یموثلک  ّما  نآ  رگا  نیا . . .  رب  انب 
نیا نخـس ، نینچ  موهفم  دوب . . . ـ  هدمآ  تایاور  نیا  رد  هک  ناس  نآ  تسا ـ . . .  هدش  رفعج  نب  هّللادبع  رـسمه  دّمحم ، نوع و  گرم  زا 

نخـس یّتح  تسین و  زیاج  نآ ، ماجنا  هک  تسا  يرما  نیا  و  تسا . . .  هتفرگ  يرـسمه  هب  مه ، اب  ار  رهاوخ  ود  رفعج ، نب  هّللادبع  هک  تسا 
 . . . دشاب یمن  اور  زین  نآ  هب  نتفگ 

: دیوگ یم  وا  تسا . هدرک  نایب  ّتقد  اب  ار  زارف  نیا  دعس  نبا  ور ، نیا  زا 
وا اب  بنیز ، شرهاوخ  تشذگرد  زا  دعب  بلاط ، یبا  نب  رفعج  نب  هّللادـبع  شردارب  وا ، زا  سپ  هک  دوب  رفعج  نب  دّـمحم  رـسمه  موثلک ، ّما 

.340  / 8 يربکلا : تاقبطلا  ( 1 . ) درک جاودزا 
.249  / 1 تاغللاو : ءامسالا  بیذهت  ( 2)

166 و 167.  / 8 هباصإلا : ( 3)

: مهد روحم 

: مهد روحم 
؟ دناوخ زامن  وا  رب  یسک  هچ  موثلک ، ّما  گرم  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تسا ، حرطم  نایم  نیا  رد  هک  يرگید  شسرپ 

دوجو یتاضقانت  تافالتخا و  زین  تاـیاور  نیا  نیب  یلو  دـیآ ; یم  تسد  هب  دـنا ، هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاـیاور  زا  شـسرپ  نیا  خـساپ 
. دروخ یم  مشچ  هب  ضقانت  فالتخا و  نیا  زین  تسا  هدرک  لقن  ار  اه  نآ  يوار » کی   » هک یتایاور  رد  یّتح  هک  يا  هنوگ  هب  دراد . . . 
زاـمن ود  نآ  رب  رمع  نبا  دـنا : هدرک  تیاور  نینچ  وا ، رـسپ  دـیز  موثلک و  ّما  هزاـنج  رب  زاـمن  دروـم  رد  ّیَهب  هّللادـبع  یبعـش و  زا  دعـس  نبا 

. درازگ
. درازگ زامن  اه  نآ  رب  صاع  نب  دیعس  دیوگ : یم  تسا و  هدرک  تیاور  ار  ناتساد  نیمه  زین  عفان  راّمع و  یبا  نب  راّمع  زا  وا 

هدـناوخ زامن  اه  نآ  رب  صاّقَو  یبا  نب  دعـس  هک  دـنا  هدرک  لقن  راّـمع  یبا  نب  راّـمع  زا  لـقن  هب  ناراـگن  خـیرات  زا  یخرب  هک  تسا  بلاـج 
(. 1) تسا

تایاور نیا  رد  هک  ارچ  تشذـگرد ; هیواعم  نامز  رد  وا  هک  تسا  نیا  رگناشن  تایاور  دـشاب ; هک  ره  موثلک  ّما  رب  رازگزاـمن  لاـح ، ره  هب 
. دنا هتشاد  روضح  زامن  رد  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  تسا  هدش  حیرصت 

هک یماگنه  تشاد . روضح  البرک  هعقاو  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  شرهاوخ  هارمه  هب  موثلک  ّما  هک  تسا  نیا  هدش  تباث  خـیرات  زا  هچنآ  اّما 
. تسا هدش  لقن  اه  باتک  رد  نآ  نتم  هک  درک  داریا  رهش  نآ  رد  یفورعم  هبطخ  دش ، هدرب  هفوک  هب  ریسا  ناونع  هب 

ناثّدحم املع و  ناگرزب  زا  يرگید  هّدـع  ریثا و  نبا  تسا . هدرک  رکذ  ءاسنلا » تاغالب   » باتک رد  ياّفوتم 280 ـ  روفیط ـ  نبا  ار  هبطخ  نیا 
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. دنا هدروآ  سورعلا » جات   » و برعلا » ناسل  «، » هیاهنلا : » نوچمه ناشیاه  باتک  رد  ثْرَف »  » هژاو لیذ  رد  ار  نآ  زین 
: تسا هدمآ  راّمع  یبا  نب  راّمع  زا  دوواد  وبا  تیاور  رد  هک  هدوب  تهج  نیمه  هب  دیاش 

نم دنداد . رارق  دتسیا ، یم  ماما  هک  یتمس  رد  ار  رسپ  هزانج  مدوب ، رضاح  شرـسپ  موثلک و  ّما  هزانج  رـس  رب  نم  دیوگ : راّمع  یبا  نب  راّمع 
ّتنـس راک  نیا  دنتفگ : اه  نآ  دـندوب . زین  هریره  وبا  هداُتق و  وبا  يردُـخ ، دیعـس  وبا  ساّبع ، نبا  مدرم ، نایم  رد  اّما  متفرگ . داریا  راک  نیا  هب 

(. 2) تسا
دهد یحیـضوت  هک  نآ  یب  نینچمه  درب . یم  نایاپ  هب  دناوخ ، زامن  ود  نآ  رب  هک  یماما  مان  رکذ  نودـب  ار  ناتـساد  نیا  راّمع  یبا  نب  راّمع 

؟ تسیک وا  رسپ  و  تسا ؟ یسک  هچ  موثلک  ّما  نیا  هک 
: دیوگ هک  تسا  هدمآ  راّمع  یبا  نب  راّمع  زا  ییاسَن  تیاور  رد  زاب 

رد ار  نز  هزانج  دنتشاذگ و  دتسیا ، یم  ماما  هک  یتهج  رد  ولج ، رد  ار  هّچبرـسپ  هزانج  مدوب . رـضاح  يا  هّچبرـسپ  ینز و  هزانج  رـس  رب  نم 
نآ زا  دروم  نیا  رد  نم  دندوب . هریره  وبا  هداُتق و  ساّبع ، نبا  دیعـس ، وبا  مدرم  نایم  رد  دش . هدناوخ  زامن  ود  نآ  رب  دـنداد و  رارق  وا  تشپ 

. مدیسرپ اه 
(. 3) تسا ّتنس  زا  راک  نیا  دنتفگ :

دـش هدناوخ  زامن  اه  نآ  هزانج  رب  هک  يا  هدُرم  ود  مان  ماما ، مان  هب  تسا و  هدرک  لقن  ار  تیاور  نامه  طقف  راّمع  یبا  نب  راّمع  اج ، نیا  رد 
.285  / 2 سیمخلا : خیرات  ( 1 . ) دنک یمن  يا  هراشا  چیه  هن ؟ ای  دوب  یتبسن  هّچبرسپ  نز و  نآ  نایم  ایآ  هک  نیا  و 

هرامش 3193.  416  / 2 دوواد : یبا  ننس  ( 2)
هرامش 1976.  374  / 4 ییاسَن : ننس  ( 3)

شهوژپ ثحب و  هدیکچ 

شهوژپ ثحب و  هدیکچ 
، دروآرد باّطخ  نب  رمع  جاودزا  هب  ار  شرتخد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تیاور  نیا  فلتخم  ياهدنس  دش ، هظحالم  هک  ناس  نآ 

رظن ّتقد  یسررب و  دروم  ار  اه  نآ  میدرک و  هئارا  دوب ـ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  راوگرزب  يوناب  نیا  هب  طوبرم  هک  ار ـ  يرگید  تایاور  و 
. درک هیکت  نآ  رب  دومن و  لالدتسا  جاجتحا و  نآ  هب  ناوتب  هک  میتفاین  يدنس  اه  نآ  رد  یلو  میداد ، رارق 

رد ار  اه  نآ  راتفگ  ّتنس و  لها  ياملع  نانخس  قیقد ، نیبزیر و  دید  اب  میتخادرپ و  اه  تیاور  نیا  نتم  هرابرد  قیقحت  یسررب و  هب  هاگ  نآ 
بیذکت ار  رگیدکی  دنراد و  ضقانت  مه  اب  هتفرگ و  رارق  مه  يور  رد  ور  نانآ  نانخـس  هک  میدرک  هدهاشم  میدومن . هظحالم  عوضوم  نیا 

. دننک یم 
. درادن یساسا  لصا و  چیه  ناتساد  نیا  هک  دش  مولعم  زین  تیاور  تلالد  تهج  زا  یفرط ، زا 

هدوب باّطخ  نب  رمع  يارب  یتلیضف  نتخاس  یپ  رد  ناتـساد ، نیا  ناگدنزاس  هک  تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  يوق  هنیمز  نیا  رد  هک  یلامتحا 
: تسا هدومرف  شترضح  هک  تسا  يوبن  ثیدح  نیا  نایوار  زا  دوخ  باّطخ  نب  رمع  هک  دندش  هّجوتم  یتقو  هک  ارچ  دنا ،

«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »
«. نم يدنواشیوخ  بسن و  رگم  تسا ، ینتسسگ  زیخاتسر  زور  رد  يدنواشیوخ ، بسن و  ره  »

يروط هب  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  صوصخ  هب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  يارب  یتبقنم  تلیـضف و  رگناشن  ثیدـح  نیا  و 
اه نآ  ور ، نیا  زا  (; 1) تسا هدروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  لیاضف  فیدر  رد  ار  نآ  يروباشین  مکاح  یّتح  يوانَم ، هتفگ  هب  انب  هک 

طبترم فیرـش ، ثیدح  نیا  اب  ار  هّیـضق  نیا  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رتخد  زا  رمع  يراگتـساوخ  ناتـساد  نتخاس  اب  ات  دنا  هتـساوخ 

رمع اب  موثلک  ما  www.Ghaemiyeh.comجاودزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنشارتب باّطخ  نب  رمع  يارب  یتلیضف  هنوگ ، نیدب  هتخاس و 
هدمآ ناتـساد  نیا  زا  يرکذ  هک  نآ  یب  ار  ثیدح  نیمه  ّتنـس ، لها  گرزب  ناثّدحم  زا  يدادـعت  هک  تسا  نیا  میتفگ ، هچ  نآ  رب  دـهاش 

. دنا هدرک  لقن  هنوگ  نیمه  هب  زین  يرگید  دارفا  زا  ار  ثیدح  نیمه  هک  ناس  نآ  دننک ، یم  لقن  باّطخ  نب  رمع  زا  دشاب ،
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  قیرط  دنچ  زا  ار  ثیدح  نیا  يدنه  یقّتم 

«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »
«. نم يدنواشیوخ  بسن و  رگم  تسا ، ینتسسگ  زیخاتسر  زور  رد  يدنواشیوخ ، بسن و  ره  »

: دسیون یم  ثیدح  لیذ  رد  یلو 
. دنا هدرک  لقن  رَوْسِم  ساّبع و  نبا  زا  يدادغب  بیطخ  نینچمه  رمع ; زا  مکاح . . . ، يدادغب ، بیطخ  ار  ثیدح  نیا 

: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نبا  زا  زین  رکاسع  نبا  دیوگ : یم  همادا  رد  يو 
«; يرهصو یبسن  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنی  رهصو  بسن  لک  »

(. 2 «) نم يداماد  دنویپ  بسن و  رگم  تسا ، ینتسسگ  زیخاتسر  زور  رد  يداماد ، دنویپ  بسن و  ره  »
: دومرف هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  مالسلا » هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامإلا  بقانم   » رد یلزاغم  نبا 

 . . .« ; ۀمایقلا موی  عطقنم  بسنو  ببس  ّلک  »
 . . .«. تسا ینتسسگ  زیخاتسر  زور  رد  یبسن  ببس و  ره  »

(. 3) تسا هدرک  لقن  رمع  زا  ساّبع  نبا  زا  ریَبُج  نب  دیعس  زا  دوخ  دنس  هلسلس  اب  ار  ثیدح  نیا  هاگ  نآ 
یم شترـضح  هک  تسا  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  نأـش  رد  هک  تسا  یتیاور  ثیدـح ، نیا  ریظن 

: دیامرف
 . . .« ; یّنم ۀعضب  ۀمطاف  »

 . . .«. تسا نم  نت  هراپ  همطاف  »
. تسا هدش  تیاور  دّدعتم  عضاوم  رد  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  باحصا ، زا  يا  هّدع  قیرط  زا  ثیدح  نیا 

ياه باتک  رد  هک  ار ـ  نقتم  ثیدـح  نیا  توافتم  ياه  هبنج  دّدـعتم و  ياه  تلالد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نافلاخم  زا  یخرب  هک  یناـمز 
زا مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يراگتـساوخ  هّصق  نتخاس  هب  دـمع ، يور  زا  دـندرک . . . ، هدـهاشم  تسا ـ  هدـش  لقن  ناشدوخ  حاـحص 

(. 4  . . .) دنداد طبر  ثیدح  نیا  هب  ار  نآ  دنتخادرپ و  لهجوبا  رتخد 
. تسا يراگتساوخ  ناتساد  ثیدح . . .  ود  ره  بیترت ، نیدب 

 . . . مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رتخد  زا  رمع ، يراگتساوخ  یکی 
)!!(. لهجوبا رتخد  زا  مالسلا  هیلع  یلع  يراگتساوخ  يرگید 

ّتیذا رازآ و  بجوم  مالسلا  هیلع  یلع  يراگتساوخ  دوب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  اب  يداماد  يدنواشیوخ و  بجوم  رمع  يراگتـساوخ 
)!!(. وا

: دومرف شترضح  هک  دوب  هدینش  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دوب  ینخس  ببس  هب  رمع ، يراگتساوخ 
«; یبسنو یببس  ّالإ  ۀمایقلا  موی  عطقنم  بسن  ببس و  ّلک  »

 . . .«. نم يدنواشیوخ  بسن و  رگم  تسا ، ینتسسگ  زیخاتسر  زور  رد  يدنواشیوخ ، بسن و  ره  »
لوسر هک  ییاج  ات  هلآو . . .  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تساوخ  يأر و  اب  تفلاخم  تهج  هب  مالسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  يراگتـساوخ  و 

)!!(. دهد قالط  ار  شرتخد  ات  تساوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ 
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 . . . دش مولعم  ناتساد  نیا  يدنس  ّتیعضو  دش ، ماجنا  هک  یشهوژپ  هب  هّجوت  اب  هک . . .  نیا  نخس  هاتوک 
: زا دنترابع  ناتساد  نیا  نایوار 

; نایوما يرابرد  ياملع  رسای و  راّمع  لتاق  ریبز ، نبا  یضاق  رمع ، مالغ 
. دنتسه رگ  سیلدت  فیعض و  ثیدح ، لقن  رظن  زا  هدننک و  لعج  وگغورد ، يا  هّدع  نآ  دنس  لاجر 

رد نایوار ، زا  یخرب  هک . . .  صوصخ  هب  میتفگ . . .  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسا ; هدش  ناتساد  نیا  لعج  بجوم  هچ  نآ  دایز  لامتحا  هب 
.27  / 5 ریدقلا : ضیف  ( 1 . ) دنراد روضح  ارجام  ود  ره  لقن 

هرامش 31911 و 31912.  184  / 11 لاّمعلا : زنک  ( 2)
133 و 134. مالسلا : هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامإلا  بقانم  ( 3)

. میا هتشاگن  عوضوم  نیا  نوماریپ  هک  يا  هلاسر  هب  دینک  عوجر  ( 4)

شسرپ کی 

شسرپ کی 
نیا ياـه  تیاور  ناوتب  هک  درادـن  دوجو  یلاـمتحا  هجو  چـیه  اـیآ  دـش ، ناـیب  هچ  نآ  هب  هّجوت  اـب  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  کـنیا 

تسا و روهـشم  ّتنـس  لـها  ناـیم  رد  ناتـساد  نیا  هک  صوصخ  هب  درک ; لـمح  نآ  رب  اـه ـ  نآ  دنـس  تّحـص  لوبق  ضرف  رب  ار ـ  ناتـساد 
خساپ تسا ؟ هدش  لقن  هیضق  نیا  نوماریپ  دحاو ـ  ّذاش و  تروص  هب  هچ  رگا  هعیش ـ  نایوار  قیرط  زا  یتایاور 

قیدصت هک  تسا  یبلاطم  يواح  دنا ، هدش  نایب  دروم ، نیا  رد  هک  ییاهراتفگ  تایاور و  دـیدرت  یب  مییوگ : یم  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
. تسین اور  زیاج و  یتروص  چیه  هب  اه  نآ 

: دینک هّجوت  دنا ، هدرک  لقن  هک  یتیاور  نیا  هب  هنومن ، ناونع  هب 
و دننک . . . ! تنیز  ار  وا  دنزاس و  هدامآ  ار  موثلک  ّما  ات  داد  روتسد  و  دنیبب ! ار  وا  رمع  ات  داتـسرف  رمع  دزن  هب  يا  هچراپ  اب  ار  موثلک  ّما  یلع ،

. رگید دراوم 
. تسا نشور  اه  نیا  نالطب  لیلد  هک  تسا  حضاورپ 

هاگیاج البرک و  هعقاو  رد  يو  روضح  هطـساو  هب  نآ  رابتعا  مدـع  هک  ارچ  تسا . . .  هیواعم  ناـمز  رد  موثلک  ّما  تاـفو  هّیـضق  رگید ، هنومن 
. دوش یم  قّقحم  نآ ، ثداوح  رد  يو  راکشآ 

ياه نز  زا  یکی  درازگ . . .  زامن  اه  نآ  رب  يرگید  درف  ای  ینالف ، و  دندُرم . . .  زور  کی  رد  دـیز ، شرـسپ  هارمه  هک  ینز  نآ  نیا ، رب  انب 
موثلک ّما  شمان  ای  (1 ـ ) دوب موثلک  ّما  اه  نآ  هینک  ای  وا ، نارـسمه  زا  يدادعت  مان  هک  هدوب ـ  موثلک  ّما  شمان  هک  نیا  هاوخ  تسا ، هدوب  رمع 

. تسا هدوبن 
 . . . دننک یم  دیکأت  نارگید  ییاسَن و  دوواد ، وبا  ياه  تیاور  ناشدنس ـ  اه و  نآ  تایاور  تّحص  ضرف  رب  ار ـ  لامتحا  نیا 

، رمع يارب  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رتخد  موثلک  ّما  هک  درادـن  دوجو  اه  نآ  هتفگ  نیا  رب  ّلاد  یکردـم  ای  دنـس  چـیه  بیترت ، نیدـب 
 . . . دیدرگ مولعم  اه  نآ  ّتیعضو  درادن و  دوجو  دش ـ  نایب  هک  اه ـ  تیاور  نیمه  زج  يدنتسم  هک  ارچ  دروآ . . .  ایند  هب  ار  دیز 

لـصا رد  اه  نآ  ِناثّدحم  دوخ  هک  نیا  رب  هوالع  دروآ . . .  ایند  هب  يرتخد  وا  هک  درادن  دوجو  زین  هتفگ  نیا  رب  يدنتـسم  چیه  روط ، نیمه 
. دنراد رظن  فالتخا  رتخد ، نآ  مان  ربخ و  نیا 

. دوب غلابان  کچوک و  زونه  موثلک  ّما  دُرم ، رمع  یتقو  دنا : هتفگ  هک  تسا  مالسا  نادنمشناد  نانخس  بلطم ، نیا  رب  دیکأت 
. تسا هّیماما  ناینیشیپ  زا  یتخبون  دّمحم  وبا  خیش  نادنمشناد  نآ  زا  یکی 
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(. 2) دُرم دیامن ، فافز  وا  اب  هک  نیا  زا  شیپ  رمع  دوب و  غلابان  ریغص و  موثلک ، ّما  دسیون : یم  دوخ  همامإلا »  » باتک رد  يو 
ربمایپ تبارق  يانعم  نوماریپ  هک  يراـتفگ  رد  ( . . . 3 (ـ  هتـشذگرد 1122 یکلام ـ  یناقرز  یقابلادبع  نب  دّمحم  هّللادبع  وبا  خیـش  نینچمه 

: دیوگ یم  تسا و  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دراد ، هلآو  هیلع  هّللا  یّلص  یمارگ 
یم بوسنم  ِبلَّطملادـبع  ینعی  هلآو ، هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  کـیدزن  ّدـج  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  يدـنواشیوخ ، تبارق و  زا  روظنم 

: دومرف شترضح  هک  ارچ  دنشاب ;
«; ینیقل اذإ  ًادغ  هتأفاکم  یلعف  ایندلا ، یف  اهب  هئفاکی  ملف  ًادی  ِبلَّطملادبع  دلو  نم  دحأ  یلإ  عنص  نم  »

يادرف وا  شاداپ  دـهدن ، ایند  رد  ار  يو  شاداپ  وا  دـهد و  ماجنا  وا  يارب  يراک  دـنک و  یبوخ  ِبلَّطملادـبع  نادـنزرف  زا  یکی  هب  سک  ره  »
«. تسا نم  هدهع  رب  نم ، رادید  ماگنه  هب  تمایق 

. تسا هدرک  لقن  نامثع  زا  طسوألا » مجعملا   » رد یناربط  ار  تیاور  نیا 
، دنتـسه اه  نآ  اب  ناسمه  هک  یناسک  ای  فانم ، دبع  نادنزرف  دـننام  دنتـسه ; بوسنم  ِبلَّطملادـبع  زا  شیپ  دارفا  هب  هک  یناسک  نیا ، رب  انب 
تبارق و زا  دنتـشادن ، ینیـشنمه  وا  اب  هدیدن و  ار  يو  یلو  دنتـسه ; بوسنم  وا  هب  هک  یناسک  ای  ِبلَّطملادبع ، ردارب  مشاه ، نادنزرف  دـننام 

. دنوش یم  جراخ  وا  يدنواشیوخ 
زا روظنم  هکلب  دنا ; هدید  ار  وا  هدوب و  نیـشنمه  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  اب  هک  دنتـسین  ینانز  نادرم و  روظنم ، هک  دسر  یم  رظن  هب 

، موثلک ّما  و  هدّدـشم ـ  هروسکم  نیـس  هحوتفم و  ءاـح  میم ، ّمض  هب  نِّسَُحم ـ  نیـسح و  نسح ، وا ، نادـنزرف  یلع و  يدـنواشیوخ ، تبارق و 
. تسا باّطخ  نب  رمع  رسمه 

ردارب جاودزا  هب  سپـس  دُرم ، زین  وا  تفرگ . يرـسمه  هب  ار  وا  رفعج  نب  نوع  دُرم و  دسرب ، غولب  ّنس  هب  موثلک  ّما  هک  نآ  زا  شیپ  رمع  هّتبلا 
هـس نآ  زا  کی  چیه  زا  دُرم و  وا  دزن  موثلک  ّما  تفرگ و  يرـسمه  هب  ار  وا  ود ـ  نآ  ردارب  هّللادبع ـ  دُرم و  زین  دّـمحم  دـمآرد و  دّـمحم  وا ،

يدـنزرف لـسن و  چـیه  موثلک  ّما  بیترت ، نیدـب  دُرم . یکچوک  رد  هک  دروآ  اـیند  هب  يرتخد  يو  زا  هک  دّـمحم  زج  درواـین ، يدـنزرف  رفن ،
(. 4) دوب هدرک  نایب  مّود  دصقم  رد  باتک  هدنراگن  هک  هنوگ  نامه  درادن ;

نیا زا  وا  فدـه  هک  ارچ  تـسا ; رما  نـیا  رب  رمع  دوـخ  يراـشفاپ  بـلطم ، نـیا  رب  هاوـگ  جاودزا ، لـصا  توـبث  ضرف  رب  رگید و  يوـس  زا 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  نادناخ  زا  یکی  مراد  تسود  تفگ : یم  دـشاب و  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمایپ  داماد  هک  دوب  نیا  اهنت  يراگتـساوخ ،

. دشاب نم  دزن  رد  هلآو ، هیلع 
. متـسین يرگید  زیچ  لابند  هب  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  باستنا  زج  هب  نم  هک  درک  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  دوخ  نانخـس  رد  يو 

: موصخلاو ءادعألا  ماحفإ  ( 1)
.91  / 42 راونألا : راحب  ( 2)

. تسا هدمآ   32  / 4 رشع :» یناثلا  نرقلا  نایعأ  یف  رَرُدلا  ُْکلِس   » باتک رد  وا  لاح  حرش  ( 3)
. هلآو هیلع  هّللا  یّلص  یبنلا  ۀبارق  ثحبم  9 و 10   / 7 هّیندللا : بهاوم  حرش  ( 4)

هّیماما تایاور  رد  رمع  اب  موثلک  ّما  جاودزا  مراهچ : شخب 

: مکی ثیدح 

(1) هّیماما تایاور  رد  رمع  اب  موثلک  ّما  جاودزا  هّیماما  تایاور  رد  رمع  اب  موثلک  ما  جاودزا  مراهچ  شخب 
روهـشم ّتنـس ، لها  دزن  رد  موثلک ، ّما  اب  باّطخ  نب  رمع  جاودزا  تیاکح  هک  میدومن  هراشا  میدرک ، حرطم  رتشیپ  هک  یـشسرپ  نمـض  رد 
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لها دزن  تایاور  نیا  ترهش  مغر  یلع  یلو  تسا . هدش  لقن  زین  هعیش  نادنمـشناد  ياه  باتک  رد  جاودزا ، نیا  زا  یکاح  یتایاور  تسا و 
هب یـسک  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـنا ، هدرک  راکنا  ار  تیاور  نیا  لصا  ام ، ناگرزب  زا  يا  هّدـع  هّیماما ، عبانم  رد  ثیداحا  یخرب  لـقن  ّتنس و 
هّللا مهمحر  راونالا » تاقبع   » هدنسیون دنزرف  نیسح  رصان  دّیس  یضترم و  دّیس  دیفم ، خیش  راثآ  رد  ار  راکنا  نیا  دنک ، هعجارم  هعیـش  عبانم 

. دید دهاوخ  دنا ، هتفرگ  تسد  هب  ملق  عوضوم ، نیا  یسررب  دقن و  رد  هک  يرگید  دارفا  راثآ  و 
شسرپ ِخساپ  رد  هک  تسا  نامه  رگنایب  دنا ، هدش  لقن  هعیـش  نایوار  قیرط  زا  ربتعم  دنـس  اب  هچ  نآ  هک  مییوگ  یم  دیکأت  هب  اج  نیا  رد  ام 

. میدرک لقن  ار  ّتنس  لها  ياملع  زا  یناقرز  راتفگ  هعیش و  نادنمشناد  زا  یتخبون  نخس  هنیمز  نیا  رد  میدومن . حرطم  نیشیپ 
(: 2) مییامن یم  نایب  دنا  هدش  لقن  ربتعم  دنس  اب  هعیش و  عبانم  رد  عوضوم ، نیا  رد  هک  ار  یتایاور  کنیا 

: مکی ثیدح 
: دومرف موثلک  ّما  جاودزا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 

«; هانبِصُغ جرف  کلذ  ّنإ  »
هب انب  ار  نآ  دوب و  هدماین  نیتسخن  راتـشون  رد  شخب ، نیا  هک  تسا  يروآدای  نایاش  ( 1 «. ) تسا هدش  بصغ  ام  زا  هک  تسا  یـسومان  نیا  »

تسا دیما  دوب . زکرمتم  ّتنس  لها  تایاور  يور  رب  طقف  ام  یـسررب  قیقحت و  هک  ارچ  میدوزفا ، الـضف  نادنمـشناد و  زا  یخرب  تساوخرد 
. دیدرگ نایب  راصتخا  هب  هک  دشاب  یخساپ  يارب  یحیضوت  ددرگ و  لماک  مامت و  ثحب  تافاضا ، نیا  اب  هک 

ظاـحل زا  هک  میتفاـیرد  قیقد ، ياـه  یـسررب  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  لـقن  هّیماـما  عباـنم  رد  مه  يرگید  تاـیاور  عوضوم ، نیا  رد  هّتبلا  ( 2)
. دنشاب یم  دودرم  شودخم و  يدنس 

: ّمود ثیدح 

: مّود ثیدح 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

. ۀّیبص اّهنإ  مالسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هل  لاق  هیلإ  بطخ  اّمل  »
؟ سأب یبأ  یلام ؟ هل : لاقف  ساّبعلا  یقلف  لاق :

؟ كاذ امو  لاق :
، قرـس ّهنأب  نیَدـهاش  هیلع  ّنمیقُـألو  اهتمدـه ، ّـالإ  ۀـمرکم  مکل  عدأ  ـالو  مزمز ، ّنروعـأل  هّللاو ! اـمأ  ینّدرف ، کـیخأ  نبا  یلإ  تبطخ  لاـق :

. هنیمی ّنعطقالو 
(;1 «) هیلإ هلعجف  هیلإ . رمألا  لعجی  نأ  هلأسو  ساّبعلا  هاتأف 

. تسا هّچبرتخد  وا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دمآ ، يراگتساوخ  هب  رمع  هک  هاگ  نآ  »
؟ مراد یبیع  نم  ایآ  هدش ؟ هچ  تفگ : وا  هب  دید و  ار  ساّبع  رمع ، نآ ، زا  سپ 

؟ یسرپ یم  ارچ  تفگ : ساّبع 
همه درک ، مهاوـخ  ُرپ  ار  مزمز  همـشچ  دـنگوس ! ادـخ  هـب  درک . در  ارم  وا  مدرک ، يراگتـساوخ  ار  شرتـخد  تردارب ، رـسپ  زا  تـفگ : رمع 
. درک مهاوخ  عطق  ار  شتسد  تسا و  هدرک  يدزد  وا  هک  منک  یم  هماقا  یلع  هیلع  دهاش  ود  تخاس و  مهاوخ  دوبان  ار  امش  ياه  تمارک 
ماما دراپـسب ، وا  هب  ار  عوضوم  نیا  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  هاگآ  رمع  نانخـس  زا  ار  وا  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دزن  هب  ساّبع 

ثیدح 1 و 2.  346  / 5 یفاکلا : ( 1 «. ) تفریذپ زین  مالسلا  هیلع 
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: مّوس ثیدح 

: مّوس ثیدح 
: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  هدش ، لقن  نارگید  دلاخ و  نب  نامیلس  زا  هک  يرگید  تیاور  رد 

شرهوش هناخ  رد  اـیآ  دراد ؟ هگن  ( 1) هّدِـع اجک  هک  مدیـسرپ  هدرم ، شرهوش  هک  ینز  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : نامیلس 
؟ دهاوخب هک  اج  ره  ای  دراد ، هگن  هّدِع 

. دراد هگن  ار  شا  هّدِع  دناوت  یم  دهاوخب  هک  اج  ره  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف شترضح  هاگ  نآ 

(;2 «) هتیب یلإ  اهب  قلطناف  اهدیب ، ذخأف  موثلک  ّما  یتأ  رمع  تام  اّمل  مالسلا  هیلع  ًاّیلع  ّنإ  »
«. درب شیوخ  هناخ  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ ، موثلک  ّما  دزن  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دُرم ، رمع  هک  یماگنه  »

هب ار  ام  دـنک و  جاجتحا  تاـیاور  نیا  هب  دـناوت  یمن  اـم ، ِلـباقم  ِفرط  مییوگ : یم  تاـیاور ، نیا  شریذـپ  ضرف  رب  لیـصافت ، نیا  همه  اـب 
باـعرا و زا  سپ  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  زا  هک  یبـلطم  تیاـهن  اریز  دزاـس ، مزلم  هنیمز  نیا  رد  یعوضوم  شریذـپ 

هاگ نآ  دش و  لقتنم  رمع  هناخ  هب  موثلک  ّما  هک  دوب  اهدـیدهت  نیا  زا  سپ  تفرگ و  تروص  یجاودزا  ِدـقع  رمع ، زیمآدـیدهت  ياه  هدـعو 
. درب شیوخ  هناخ  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ ، موثلک  ّما  دزن  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دش ، هتشک  رمع  هک 

: دومرف شترضح  هک  ثیدح  زا  ترابع  نیمه  دیاش  یفرط ، زا 
«; درب شیوخ  هناخ  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  »

، غولب ّنس  هب  موثلک  ّما  ندیسر  زا  شیپ  رمع  هک  نیا  رب  ینبم  دنا ; هدرک  حیرـصت  نادب  نادنمـشناد  زا  يا  هّدع  هک  هچ  نآ  رب  دشاب  يدهاش 
. تفر ایند  زا 

يراگتــساوخ و نـینچ  و  دروآ ؟ یم  دـیدپ  رمع  يارب  ار  یتلیــضف  هـچ  زیمآدـیدهت ، یلیمحت و  جاودزا  يراگتــساوخ و  نـیا  ور ، نـیا  زا 
؟ دزاس یم  دراو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یلع و  نانمؤم  ریما  رب  ار  یبیع  صقن و  هچ  یجاودزا ،

!؟ دشاب نیفرط  یتسود  ّتیمیمص و  رب  یلیلد  دناوت  یم  یجاودزا  نینچ  ایآ 
یم دیدهت  تسا ، هدمآ  تیاور  رد  هک  هنوگ  نادـب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رتخد ، نیا  ندروآ  تسد  هب  بصغ و  يارب  رمع  یتقو 

هب ریزگاـن  ماجنارـس  ار  شناوریپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  تسا  هدوب  هنوگچ  تفـالخ  بصغ  يارب  وا  ياهدـیدهت  سپ  دـنک ;
!؟ تسا هتخاس  راچان  يرابجا  تعیب  هب  هدرک و  توکس 

. دوب بصغ ، نآ  راثآ  ندرب  نیب  زا  روظنم  هب  بصغ ، نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  هکلب 
. تخومآ رمع  زا  یفَقَث  فسوی  نب  جاّجَح  ار  هویش  نیمه  يرآ ،

: دینک هّجوت  یخیرات  لقن  نیا  هب 
نب دـلاخ  درک ، جاودزا  رفعج  نب  هّللادـبع  رتخد  اب  فسوی  نب  جاّجَح  هک  یماـگنه  دـیوگ : یم  ياّفوتم 204 )  ) یعفاش سیردا  نب  دّـمحم 

؟ دنک جاودزا  رفعج  نب  هّللادبع  رتخد  اب  ات  یتشاذگاو  ار  جاّجَح  وت  تفگ : ناورم  نب  کلملادبع  هب  هیواعم  نب  دیزی 
؟ دراد یبیع  هچ  راک  نیا  يرآ ، تفگ : وا 

. تسا بیع  نیرتدب  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دلاخ 
؟ روط هچ  تفگ : کلملادبع 

هب تبسن  هک  ییاه  توادع  اه و  ینمشد  مدرک ، جاودزا  ریبز ، رتخد  هلمر  اب  نم  هک  یتقو  زا  نانمؤم ! ریما  يا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : دلاخ 
. تفر نیب  زا  دوب ، نم  بلق  رد  ریبز 
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تشون و جاّجَح  هب  يا  همان  نآ  زا  سپ  مدرک . شرادیب  نخـس ، نیا  نتفگ  اب  نم  دوب و  باوخ  کلملادبع  ایوگ  دیوگ : یم  همادا  رد  دلاخ 
توف زا  سپ  نز  هک  زور ) هد  هام و  راهچ   ) ینامز تّدم  هّدـع : ( 1 (. ) 3) داد قالط  ار  وا  زین  جاّجَح  تشاداو . هّللادـبع  رتخد  قالط  هب  ار  وا 

. دیامن يراددوخ  جاودزا  زا  یتسیاب  شرهوش 
. تسا هدش  حرطم  زین  یهقف  ياه  باتک  رد  روبزم ، مکح  رب  لامتشا  تهج  هب  ربخ  نیا  ثیدح 2 ، 115 و 116   / 6 یفاکلا : ( 2)

.205  / 6 قشمد : خیرات  رصتخم  ( 3)

موثلک ّما  جاودزا  هرابرد  ینایاپ  نخس 

موثلک ّما  جاودزا  هرابرد  ینایاپ  نخس 
؟ درک جاودزا  یسک  هچ  اب  موثلک  ّما  ماجنارس ، هک  تسا  حرطم  شسرپ  نیا  کنیا  دش ، ماجنا  هک  یشهوژپ  هب  هّجوت  اب 

: مییوگ یم  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 
هکلب دوب . هتشاد  هگن  رفعج  شردارب  نارسپ  يارب  ار  شنارتخد  ترضح  نآ  هک  دش  مولعم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نانخـس  زا  رتشیپ ،

هب هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  يزور  هک  تروـص  نیا  هب  دوـب . هتفریذـپ  تروـص  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  رما  هب  راـک  نیا 
: دومرف درک و  هاگن  مالسلا  امهیلع  رفعج  یلع و  نادنزرف 

«; انتانبل انونبو  انینبل  انتانب  »
(. 1 «) دنتسه ام  نارتخد  يارب  ام ، نارسپ  ام و  نارسپ  يارب  ام ، نارتخد  »

: تسا هدمآ  نینچ  یتیاور  رد  موثلک  ّما  صوصخ  رد  اّما 
رفعج ینعی  مردارب ـ  رسپ  يارب  ار  وا  تفگ : دش و  روآدای  ار  وا  ندوب  کچوک  یلع  درک . يراگتساوخ  ار  موثلک  ّما  شرتخد  یلع ، زا  رمع 

(. 2  . . .) ما هدرک  تیبرت   ـ
یم یلو  تسا . . .  هدوب  شرظن  دروم  رفعج  نارـسپ  زا  کـی  مادـک  هک  هدرکن  نییعت  ترـضح  دوش ، یم  هظحـالم  تیاور  نیا  رد  هچناـنچ 

شرتخد مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  میتفگ ـ  رتشیپ  هنوگ  نامه  هک ـ  ارچ  دّـمحم ; ای  تسا ، هدوب  نوع  اـی  ترـضح  نآ  روظنم  هک  میناد 
. دوب هدروآرد  دوب ـ  رتگرزب  شناردارب  همه  زا  هک  هّللادبع ـ  يرسمه  هب  ار  مالسلا  اهیلع  بنیز 

نامز رد  رتشوش ، گنج  رد  نوع  هک  تسین  يرظن  فالتخا  تساه ـ  نآ  راتفگ  تایاور و  نوماریپ  ثحب  هک  ّتنـس ـ  لها  ياملع  نایم  رد 
. دوب رمع  دقع  رد  نامز  نیا  رد  موثلک  ّما  اه ـ  نآ  تّحص  ضرف  رب  روکذم ـ  تایاور  بسح  رب  هک  دش ، هتشک  رمع ،

: دنک یم  رظن  راهظا  هنوگ  نیا  رجح  نبا  دّمحم ، دروم  رد  یلو 
. درک جاودزا  یلع ، رتخد  موثلک  ّما  اب  رمع ، زا  دعب  وا  دوب . مساقلاوبا  دّمحم ، هینک  هک  تسا  هدرک  لقن  يدقاو  زا  ورمع  وبا 

. دش دیهش  رتشوش  گنج  رد  دّمحم  دیوگ : یم  همادا  رد  يو 
. تشاد روضح  نیّفص  گنج  رد  شترضح  باکر  رد  دوب و  هدنز  یلع  نامز  ات  دّمحم ، تسا : هدش  هتفگ 

: دسیون یم  هوخإلا »  » باتک رد  ینُْطقراد 
زا ار  يرگید  کی ، ره  دش و  ریگرد  باّطخ  نب  رمع  نب  هّللادیبع  اب  وا  گنج  نیا  رد  دش . هتشک  نیّفـص  گنج  رد  دّمحم ، دوش : یم  هتفگ 

. دروآرد ياپ 
: دسیون یم  ءارعشلا » مجعم   » رد هنیمز  نیا  رد  زین  ینابزرم 

و ْکَع »  » موق زا  یصخش  دش . یفخم  دّمحم  دش ، هتـشک  رکب  یبا  نب  دّمحم  هک  ینامز  دوب ، رـصم  رد  رکب  یبا  نب  دّمحم  اب  هارمه  دّمحم ،
مَْعثَخ هلیبق  زا  دوخ  ياه  ییاد  زا  یکی  دزن  اج  نآ  رد  درک . رارف  نیطـسلف  يوس  هب  رفعج ، نب  دّـمحم  درک و  ییاـمنهار  ار  وا  قفاـغ »  » هلیبق
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. دورس يرعش  هنیمز  نیا  رد  زین  دّمحم  تشاد . زاب  هیواعم  ّرش  زا  ار  دّمحم  وا ، تفر .
یم در  دیـسر ، تداهـش  هب  رتشوش  گنج  رد  وا  دیوگ : یم  هک  ار  يدقاو  راتفگ  تسا و  هدـش  تباث  بلطم  نیا  دـسیون : یم  همادا  رد  يو 

(. 3) دنک
، تشذگ هک  ناس  نآ  تسا و  رفعج  نب  دّـمحم  درک ، جاودزا  موثلک  ّما  اب  روکذـم ـ  ضرف  رب  انب  رمع ـ  گرم  زا  سپ  هک  يدرف  نیا ، رب  انب 

. تسا هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  رب  ّربلادبع  نبا 
وا اب  موثلک ، ّما  رهوش  گرم  زا  سپ  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  شرـسمه  گرم  زا  سپ  وا  دراد  ناـکما  هک  تسناد  دـیاب  زین  هّللادـبع  دروم  رد 

: هیقفلا هرضحی  نم ال  ( 1 (. ) 4) درک یگدنز  لاس  دون  دوب و  هدنز  لاس 80  ات  هّللادبع  ّربلادبع ، نبا  لوق  قبط  هک  ارچ  دـشاب ، هدرک  جاودزا 
ثیدح 1184.  249  / 3

هرامش 37586.  269  / 13 لاّمعلا : زنک  ، 288 یبقعلا : رئاخذ  ( 2)
.7  / 6 هباصإلا : ( 3)

.17  / 3 باعیتسإلا : ( 4)

باتک هدیکچ 

باتک هدیکچ 
زا هدرپ  شهوژپ ، نیا  رد  دـش و  هدروآ  ّتنـس  لها  ياه  باتک  نیرتروهـشم  زا  تیاـکح  نیا  دوب . رمع  اـب  موثلک  ّما  جاودزا  زا  نخـس  . . . 

دروم اه  نآ  فادـها  نایوار و  اه و  نآ  تلالد  یگنوگچ  اهدنـس و  مامت ، ّتقد  يرگن و  فرژ  اب  دـش و  هتـشادرب  نآ  يایاوز  نیرت  ناهنپ 
. دیسر نایاپ  هب  اه  هلداجم  اهوگ و  تفگ و  دش و  هداد  حیضوت  رما  ّتیعقاو  تفرگ . رارق  یسررب 

طقف سّدقم ، عرش  رد  جاودزا  هک  میوش  لئاق  رگا  دشاب و  هتشاد  موثلک  ّما  مان  هب  يرتخد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  نیا  ضرف  اب  . . . 
; دنک یم  ادیپ  ّتیقادصم  حاکن ، دقع  يارجا  فرص  هب 

: درک يریگ  هجیتن  هنوگ  نیا  ناوت  یم  تسا ، هدمآ  یفاک »  » باتک رد  هک  یتایاور  دودعم  تّحص  رب  انب 
يومعرسپ دزمان  وا  هک  نیا  رتخد و  نیا  یکچوک  ترضح  نآ  درک و  يراگتساوخ  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رتخد  موثلک  ّما  زا  رمع 

، مشاه ینب  باعرا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دیدهت  اب  ماجنارـس  رمع ، رّرکم  ياهدمآ  تفر و  زا  سپ  دروآ . رذع  ار  دشاب  یم  دوخ 
هارکا یلیم و  یب  لامک  اب  دقع و  ِفرص  قّقحت  يانعم  هب  جاودزا  نیا  درک و  لوکوم  ساّبع  شیومع  رظن  هب  ار  رتخد  نیا  رما  ترـضح  نآ 

. دش عقاو 
. دنادرگرب دوخ  هناخ  هب  ار  شرتخد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رمع ، گرم  دّرجم  هب  ور ، نیا  زا 

هعطق هئارا  هناهب  هب  رمع  دزن  وا  نداتـسرف  رتخد و  نآ  ندرک  شیارآ  زا  تسا : هدـش  تیاور  ّتنـس  لـها  بتک  رد  هچ  نآ  ماـمت  نیا ، رب  اـنب 
. دنشاب یم  هیاپ  یب  ساسا و  یب  یملع ، رظن  زا  همه  همه و  رمع ، زا  شدنزرف  گرم  اب  نامزمه  رتخد  نیا  تافو  ربخ  ات  هچراپ ،

درس مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نامز  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  رمع  زا  هک  ییاهراتفر  رب  يراذگ  شوپرـس  يارب  نیا ، رب  انب 
دانتسا لالدتسا و  یناتساد  نینچ  هب  ناوت  یمن  رمع ، مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نیب  ّتیمیمص  افـص و  دوجو  ياعّدا  يارب  تسا و  هدز 

 . . . درک

همان باتک 

همان باتک 
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Abstract

Abstract

The subject of the speech is the marriage between © Umar and Umm-a Kulthoum. The
story has been narrated from the most well-known Sunnite books. In this research the
hidden aspects of the story and its chains of narrators, their goals, and the way of
denotation of each narration have all were carefully studied in depth, the reality of the

.matter was described, and debates and arguments finished
If we suppose that Hazrat Fatimah (peace be upon her) has a daughter named Umm-a
Kulthoum and believe that marriage in Islam takes place just when marriage formula is
.read. So considering the small number of hadiths mentioned in al-Kafi, it is concluded that
Umar proposed Umm-a Kulthoum, the daughter of Imam Ali. The Imam turned down© 
e.إs fiancوhis proposal and excused that she was a little girl and that she was her cousin

After
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s numerous frequentations, his final threats against the Commander of theوgg© Umar

faithful, Ali (peace be upon him) and Bani Hashim, the Imam left that affair to © Abbas,
.his uncle. So the marriage took place unwillingly and reluctantly

s death, Imam Ali returned his daughter to his house. Therefore, whatوSo upon © Umar

s dressing up and sending her to ©وhas been narrated in the Sunnite books from the girl
Umar in excuse of presenting a piece of cloth to her death news simultaneously with the

death of her child whose father was

.Umar are all baseless and unreal issues© 
Consequently, in order to cover up the (unacceptable) behaviors shown by © Umar

towards Ahl al-Bayt (peace be upon them) at the time of Hazrat Fatimah (peace be upon
her) and olso to claim that there existed sincerity and cordiality between Imam Ali (peace

.be upon him) and him this story cannot be reasoned and relied on

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
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. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
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، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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